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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία λίγες δεκαετίες πριν τη διάλυσή της
πραγματοποίησε μεταρρυθμίσεις, που κυρίως αφορούσαν στην παραχώρηση
δικαιωμάτων στους μη μουσουλμάνους πολίτες της.
Στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων αυτών, των γνωστών ως Τανζιμάτ,
καθιερώθηκε ο θεσμός της Κοινοτικής Διοίκησης. Σύμφωνα με αυτόν οι μη
μουσουλμανικοί λαοί της αυτοκρατορίας, ενταγμένοι σε κοινότητες ανάλογα με το
θρήσκευμά τους, μπορούσαν να αυτοδιοικούνται από διοικητικά όργανα που οι
ίδιοι εξέλεγαν.
Από τον ανδρικό πληθυσμό των προκρίτων-εκλεκτών μελών εκάστης
κοινότητος εκλέγονταν τα μέλη της Αντιπροσωπείας-Δημογεροντίας. Τα μέλη αυτά
καθώς και εκείνα των άλλων διοικητικών οργάνων της Κοινότητος (Εκκλησιαστικής
Επιτροπής, Σχολικής Εφορείας, Πνευματικού Δικαστηρίου κ.ά.), το καθ’ ένα
σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, συνεδρίαζαν και λάμβαναν αποφάσεις οι οποίες
καταγράφονταν σε ειδικά βιβλία αποφάσεων-πρακτικών.
Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει και καταγράφει τις αποφάσεις του τελευταίου
πριν την απελευθέρωση της περιοχής βιβλίου της Αντιπροσωπείας της Κοινότητος
της πόλης της Φλώρινας και συγκεκριμένα των ετών 1907-1013.
Εκτός της καταγραφής γίνεται και θεματική κατανομή των αποφάσεων ώστε
να μπορούν να είναι εύκολα προσβάσιμες, να είναι δυνατή η παραπομπή σ’ αυτές,
καθώς και η έρευνα της εγκυρότητάς τους.
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SUMMARY
The Othomanic Empire a few decades before its breaking off realized
reformations concerning the provision of rights to its non Muslim citizens.
According to these reformations, known as Tanzimat, there was
established the rule of the sharing in common management. The nonmuslim tribes, who were posted in communities according to their religion,
were able to be self managed by managing organs they had chosen by
themselves.
They chose the members of their Representation through the manish
population of the elected-selection member. The members of the
representation together with the other organs like the Elder Chief, The
Committee of the church and the school over looking, each one according
to this fitting, were meeting and took decisions upon them issues which
were registered down in books of decisions-actions.
The present study indicates and registers the decision of the last,
before the breaking of the area book of its Representation of the
community of the town of Florina and in particular for the years 19071913.
Besides the registration a spectacular distribution of the decisions is
realized so as to be easier accessed, be able to be procured through and in
addition to it be checked for the investigation for their validity.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η πολύχρονη υπηρεσία μου ως γραμματέως της Ιεράς Μητροπόλεως
Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με το
αρχειακό υλικό της Μητροπόλεως. Με τον διορισμό μου μάλιστα, από τον
Μητροπολίτη κυρό Αυγουστίνο (Καντιώτη), στη θέση του Γραμματέως του
Μητροπολιτικού Συμβουλίου, στην οποία υπηρέτησα περί τις δύο δεκαετίες, μου
δόθηκε η δυνατότητα οπτικής κατ’ αρχάς εμπειρίας αλλά και ουσιαστικής αργότερα
μελέτης του περιεχομένου των βιβλίων Πρακτικών-Αποφάσεων του ανώτερου
διοικητικού οργάνου της Μητροπόλεως, στο οποίο είχα την τιμή να υπηρετώ.
Μία απλή περιέργεια να γνωρίσω τους προκατόχους μου γραμματείς του
Μητροπολιτικού Συμβουλίου, ήταν η αφορμή αλλά και η ευκαιρία να περιδιαβώ και
μελετήσω ενδιαφέροντα κείμενα αποφάσεων, τα οποία έπειτα τα διηγούμουν σε
φίλους. Μεταξύ αυτών υπήρχαν ιστορικοί επιστήμονες και ιστοριοδίφες οι οποίοι
με παρότρυναν να καταγράψω και να δημοσιεύσω το άγνωστο αυτό υλικό. Ο
προβληματισμός αυτός περιτριγύριζε στο μυαλό μου αναμένοντας «το πλήρωμα
του χρόνου» για την υλοποίησή του.
Η γνωριμία μου με τον Κωνσταντίνο Νιχωρίτη, Καθηγητή του τότε Τμήματος
Βαλκανικών Σπουδών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, και Διευθυντή του Π.Μ.Σ. αυτού και νυν του τμήματος
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Θεσσαλονίκης, μου έδωσε την ευκαιρία να εκπληρώσω την από το τέλος των
πτυχιακών σπουδών επιθυμία μου, να συνεχίσω τις σπουδές μου στο δεύτερο
κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών, εισερχόμενος μετά από επιτυχή εξέταση στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Όταν στο τέλος των υποχρεωτικών σπουδών τέθηκε η προβληματική της
εξεύρεσης θέματος της διπλωματικής μου εργασίας, μεταξύ αυτών που σκεπτόμουν
να προτείνω στον επιβλέποντα καθηγητή μου Νιχωρίτη, ήταν η καταγραφή και η
θεματική κατανομή των αποφάσεων του τελευταίου βιβλίου Αποφάσεων της
Αντιπροσωπείας της Ιεράς Μητροπόλεως Μογλενών και Φλωρίνης, πριν την
απελευθέρωση της πόλης και της ευρύτερης περιοχής από τους Τούρκους, που
περιλαμβάνει τα έτη 1907-1913. Η απάντηση που έλαβα ήταν καταφατική. Έτσι,
ήρθε και το «πλήρωμα του χρόνου» να εκπληρωθεί η παλαιά επιθυμία και
παρότρυνση καταγραφής και δημοσίευσης του αγνώστου αυτού υλικού.
Στο επίπονο και δυσκολοδιάβατο δρόμο της έρευνας και καταγραφής του
υλικού της διπλωματικής μου εργασίας, η καθοδήγηση, η συμπαράσταση και η
ποικιλότροπη προσφορά του επόπτη μου καθηγητή Νιχωρίτη ήταν ουσιαστική και
πολύτιμη. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την προσπάθεια να με
εισαγάγει στον επιστημονικό τρόπο του σκέπτεσθαι και εργάζεσθαι. Εκφράζω
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επίσης την ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπό του, διότι με το οικογενειακό πνεύμα
αγάπης, που περιέβαλε και μεταλαμπάδευσε στους φοιτητές του τμήματος, μας
ενέπνευσε το αίσθημα φιλίας και συνεργασίας.
Για την πολύτιμη προσφορά του Πανοσιολογιώτατου αρχιμ. Ειρηναίου
Χατζηεφραιμίδη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Φλώρινας και ενός εκ των δύο βαθμολογητών της διπλωματικής μου, εκφράζω τις
θερμές μου ευχαριστίες.
Επίσης μαζί με την ευγνωμοσύνη εκφράζω τις ευχαριστίες μου στον κ.
Κυπριανό Σούτσιου, Επίκουρο καθηγητή του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και
Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκης, για την
αποδοχή κατ’ αρχάς να είναι ένας εκ των δύο βαθμολογητών μου, αλλά και για την
αμέριστη συμπαράστασή του.
Τέλος ευχαριστώ όλους τους λοιπούς φίλους και γνωστούς που αγόγγυστα και
πρόθυμα μου προσέφεραν την βοήθειά τους, ηθική και τεχνική.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η έλευση του 19ου αιώνα βρίσκει την οθωμανική αυτοκρατορία σε κατάσταση
παρακμής. Η ηγεσία της, αντιλαμβανόμενη τον επερχόμενο κίνδυνο απώλειας της
συνοχής του αχανούς κράτους και το φόβο διάλυσής του, προσπαθεί με διάφορες
κινήσεις και ενέργειες να ανακτήσει τον έλεγχο και να διατηρήσει την ισχύ και την
δόξα της αυτοκρατορίας.
Ως συνέπεια της παρακμιακής φάσης, που διήνυε το οθωμανικό κράτος,
ακολούθησαν οι οδυνηρές ήττες που υφίστατο στα πεδία των μαχών, με
αποτέλεσμα τόσο οι νικητές όσο και τα υπόλοιπα κράτη τα συνεισφέροντα κατά την
υπογραφή των συνθηκών που ακολουθούσε, να απαιτούν την επιβολή των όρων
και απαιτήσεών τους. Έτσι διαπιστώνουμε ότι η ακολουθία αυτή των γεγονότων
παρατηρείται μετά την ήττα της Τουρκίας στους γνωστούς ρωσοτουρκικούς
πολέμους1, όταν αναγκάζεται να κάνει υποχωρήσεις και να δεχθεί όρους
ταπεινωτικούς προκειμένου να αποφύγει τα χειρότερα.
Ένα άλλο δείγμα της δύσκολης φάσης, που διήνυε το οθωμανικό κράτος, ήταν
η πιέσεις που δεχόταν από τις ηγεσίες των ευρωπαϊκών κρατών να προβεί σε
μεταρρυθμίσεις εσωτερικής λειτουργίας του κράτους, προκειμένου να κάνουν
δεκτό το αίτημά του να γίνει συνομιλητής στις συνεδριάσεις των ευρωπαίων ηγετών
και ισότιμο μέλος στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια φόρα.
Υπό τις πιέσεις λοιπόν αφ’ ενός των ευρωπαίων και αφ’ ετέρου των Ρώσων,
οι οποίοι πρόβαλλαν υποκριτικά ως αιτία των δυναμικών παρεμβάσεων τη
διαφύλαξη και περιφρούρηση των πιεσμένων χριστιανικών λαών που ζούσαν στην
αυτοκρατορία, η Τουρκία αναγκάζεται να προβεί σε ριζικές μεταρρυθμίσεις της
εσωτερικής λειτουργίας και διοίκησής της.
Με τις μεταρρυθμίσεις, τα γνωστά Τανζιμάτ, το οθωμανικό κράτος
επιτυγχάνει στο εσωτερικό του να διατηρήσει, έστω για τις επόμενες δεκαετίες, τη
συνοχή και στο εξωτερικό την αναγνώριση ως ηγέτιδας δύναμης της περιοχής.
Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και η έκδοση των σχετικών νόμων
πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις. Η πρώτη το 1843 (Χατί Σερίφ) και η δεύτερη και
ουσιαστικότερη το 1876 γνωστή ως Χάττ-ι Χουμαγιούν.
Μεταξύ των βασικότερων μεταρρυθμίσεων που θα θεσμοθετηθούν είναι η
καθιέρωση του Κοινοβουλευτικού τρόπου διοίκησης του κράτους, καθώς και η νέα
διοικητική διαίρεσή του, όπως αυτή ορίζονταν από το Νόμο περί Βιλαετίων.
Σύμφωνα με το Νόμο αυτό, η αυτοκρατορία χωρίζεται σε μεγάλες
γεωγραφικές εκτάσεις, τα Βιλαέτια, υποδιαιρούμενες σε Νομαρχίες, Δήμους και
Κοινότητες.
1

Αν και βασική επιδίωξη της Ρωσίας ήταν ο έλεγχος των στενών του Βοσπόρου και η εξασφάλιση
ασφαλούς διέλευσης στη Μεσόγειο, προβάλλει ως αιτία για την κήρυξη πολέμου η προστασία του
χριστιανικού πληθυσμού της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
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Για τους μη μουσουλμάνους υπηκόους, οι οποίοι αναγνωρίζονται ως μέλη
κοινότητος σύμφωνα με το θρήσκευμά τους (Ορθόδοξοι ή Εβραίοι), λαμβάνονται
σημαντικότατες αποφάσεις. Θα έχουν στο εξής την δυνατότητα ισότιμης
αντιπροσώπευσής τους σε όλα τα διοικητικά όργανα του κράτους (Κοινοβούλιο,
Νομαρχίες και Δήμους).
Η δυνατότητα συγκρότησης κοινοτικής οργάνωσης με βάση το θρήσκευμα
(Κοινοτικό σύστημα διοίκησης), με παραχώρηση ελεύθερης εσωτερικής οργάνωσης
και διοίκησης, μαζί με την καθιέρωση της πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας όλων
των υπηκόων της αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, ήταν η
ουσιωδέστερη και βασικότερη εκ των επιβληθεισών μεταρρυθμίσεων.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζεται ως η κεφαλή όλων των
ορθοδόξων χριστιανών οθωμανών πολιτών και του παραχωρείται το δικαίωμα
σύνταξης και επιβολής εσωτερικών διατάξεων συμπεριφοράς και διοίκησης της
ορθοδόξου χριστιανικής κοινότητας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η εκ μέρους του
Πατριαρχείου σύνταξη των Γενικών Κανονισμών ή άλλως Θεμελιώδη Κανονισμού, ο
οποίος επικυρώνεται από το Σουλτάνο ως κείμενο που ρύθμιζε μεταξύ άλλων και
την συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των κατά τόπους Κοινοτήτων
των ορθοδόξων χριστιανών πολιτών και των διοικητικών οργάνων τους.
Με την εφαρμογή του Κοινοτικού τρόπου διοίκησης παραχωρήθηκαν στις
κατά τόπους κοινότητες: α) προνόμια εσωτερικής οργάνωσης και διοίκησης, β)
αρμοδιότητες δικαστικές, για θέματα κυρίως διευθέτησης θεμάτων που έχουν
σχέση με διαθήκες, προικοσύμφωνα, διαζευκτήρια κ.λπ., γ) δικαίωμα επιβολής
νόμων ρύθμισης της καθημερινής ζωής των πολιτών εκάστης κοινότητος και δ)
δυνατότητα σύστασης των διοικητικών οργάνων των σχολών, των εκκλησιών και
των άλλων σωματείων που συστήνονταν και λειτουργούσαν για κάποιο σκοπό στο
εσωτερικό της κοινότητας.
Προεδρεύοντος όλων των επί μέρους διοικητικών οργάνων εκάστης
κοινότητας του επιχώριου Μητροπολίτου, οι κοινότητες είχαν το δικαίωμα
σύστασης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους, με την προϋπόθεση να μην
αντίκειται αυτός στους νόμους του κράτους και στις διατάξεις του Γενικού
Κανονισμού του Πατριαρχείου.
Το ανώτερο διοικητικό όργανο εκάστης κοινότητας ήταν το εκλεγμένο, μετά
από Γενική συνέλευση των πολιτών, όργανο της Δημογεροντίας.
Με την παρούσα μελέτη αποκαλύπτουμε και καταγράφουμε τις αποφάσεις
των συνεδριάσεων της Αντιπροσωπείας-Δημογεροντίας της ελληνορθόδοξης
κοινότητας της Φλώρινας. Αν και υπάρχουν σπαράγματα μόνο των αποφάσεων και
επί μέρους αναφορές σε διάφορες μελέτες και συγγράμματα που έχουν
κυκλοφορήσει, δεν έχει όμως γίνει ολοκληρωμένη καταγραφή του αρχειακού αυτού
υλικού.
Εκτός βέβαια της καταγραφής των αποφάσεων επιχειρήσαμε και
πραγματοποιήσαμε την θεματική κατάταξή τους. Φρονούμε πως με τον τρόπο αυτό
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παρέχεται ένα επί πλέον εφόδιο στον ιστορικό, ώστε εύκολα να εντοπίζει τις
αποφάσεις που τον ενδιαφέρουν, να παραπέμπει σ’ αυτές, αλλά επί πλέον και να
ελέγχει και την εγκυρότητά τους.
Αν και οι αποφάσεις που περιλαμβάνονται στον Κώδικα χρονολογικά
ξεκινούν από το έτος 1907 (7 Μαρτίου), με τελευταία καταγραφή αυτή του έτους
1926 (4 Απριλίου), η παρούσα μελέτη περιορίζεται στα έτη 1907 – 1913. Ο
περιορισμός αυτός γίνεται, διότι μετά το έτος 1912 παύει να λειτουργεί το κοινοτικό
σύστημα διοίκησης, καθώς απελευθερώνεται η περιοχή της Φλώρινας από τους
Τούρκους και αλλάζει ο τρόπος διοίκησης. Ο κοινοτικός τρόπος διοίκησης και οι
κοινοτικοί θεσμοί θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν για το προσεχές βραχύ
χρονικό διάστημα, καθότι διανύουμε μια περίοδο μεταβατική, μέχρι την πλήρη
προσαρμογή της διοίκησης των «νέων χωρών» (με αυτό τον όρο αποκαλούνται οι
απελευθερωθείσες περιοχές) στα ισχύοντα στο Ελληνικό Κράτος2.
Διαπιστώνεται, από το περιεχόμενο των αποφάσεων που θα ακολουθήσουν
μετά την απελευθέρωση, ότι το όργανο της Αντιπροσωπείας συνεχίζει να υφίσταται
και να συνέρχεται σε συνεδριάσεις υπό την προεδρία του Μητροπολίτου, με
αρμοδιότητες όμως κυρίως επί θεμάτων που αφορούσαν την εκκλησία.
Για την ευκολότερη κατανόηση του παρατιθεμένου υλικού της μελέτης μας,
ο
στο 1 Κεφάλαιο προτάσσεται η αναφορά μας στην ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως
Φλωρίνης και Μογλενών, καθώς και στον επικρατούντα θεσμό της Κοινοτικής
Διοίκησης.
Στην συνέχεια, αφού ταξινομήσαμε διάσπαρτες αποφάσεις του Κώδικα, τις
κατατάξαμε σε 11 θεματικές ενότητες με βάσει το περιεχόμενό τους και τις
εντάξαμε στα κεφάλαια Β - ΣΤ.
Προκειμένου οι καταγεγραμμένες αποφάσεις εκάστης ενότητας να γίνουν
κατανοητότερες, προτάξαμε αυτών μικρό διευκρινιστικό εισαγωγικό σημείωμα.
Οι με βάσει το περιεχόμενο 11 σχηματισθείσες ενότητες αποφάσεων
ενταγμένες στα κεφάλαια Β-ΣΤ έχουν ως εξής:
B. ΚΕΦΑΛΑΙΟ.
1η Ενότητα. Απόφαση διαίρεσης της ελληνορθόδοξης κοινότητας Φλωρίνης
σε ενορίες και καθορισμού των δικαιωμάτων των εφημερίων τους.
2η Ενότητα. Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των πολιτών.
3η Ενότητα. Αποφάσεις περί διορισμού και αντικατάστασης των μελών της
Αντιπροσωπείας-Δημογεροντίας και των λοιπών διοικητικών επιτροπών.
4η Ενότητα. Αποφάσεις σύστασης εκτάκτων επιτροπών και αποφάσεις τους.
Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ.
5η Ενότητα. Αποφάσεις που αφορούν οικονομικές δραστηριότητες της
Κοινότητος με υποενότητες που αναφέρονται στα έσοδα-έξοδα της κοινότητος και
στις συνάψεις δανείων.
2

Ηλιάδου-Τάχου Σ, Η Εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία (1840-1914), Εκδόσεις
Ηρόδοτος 2001, σελ. 187.
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6η Ενότητα. Αποφάσεις που αναφέρονται στα ακίνητα της Κοινότητας με
υποενότητες α) άδειες ανέγερσης και επιδιόρθωσης κοινοτικών κτιρίων και β)
αποφάσεις αγοροπωλησίας ακινήτων.
Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ.
7η Ενότητα. Αποφάσεις για την εκπαίδευση.
8η Ενότητα. Αποφάσεις για θέματα της Εκκλησίας.
Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ.
9η Ενότητα. Αποφάσεις δικαστικές.
10η Ενότητα. Συμβολαιογραφικές αποφάσεις
ΣΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ.
11η Ενότητα. Αποφάσεις που αναφέρονται α) Στο Πατριαρχείο, β) Στην
κεντρική διοίκηση του κράτους και γ) στη σχέση της Κοινότητας με εκτός της
αυτοκρατορίας λαούς.
Τέλος στο Παράρτημα συμπεριλάβαμε:
α) Τον εκτενή απογραφικό πίνακα που καταγράφεται στην αρχή του Κώδικα,
β) Πίνακα που περιέχει τον Επισκοπικό Κατάλογο της Ιεράς Μητροπόλεως
Μογλενών και Φλωρίνης από της συστάσεώς της έως τις μέρες μας, και
γ) Πίνακα που αναλύει τις τουρκικές ορολογίες, τοπωνύμια, αξιώματα κ.ά.

Διευκρινιστικές σημειώσεις:
1. Η καταγραφή των αποφάσεων έγινε σε πεντάστηλους πίνακες, στις στήλες
των οποίων, εκτός της καταγραφής του κειμένου της αποφάσεως,
αναγράφεται ο προεδρεύων Μητροπολίτης εκάστης αποφάσεως, η
ημερομηνία διεξαγωγής και ο χαρακτηρισμός του οργάνου που
συνεδριάζει (Αντιπροσωπεία, Δημογεροντία, Εφορεία, Εκκλησιαστική
Επιτροπή κ.λπ.) και η επισήμανση «εκτάκτου», εάν ήταν τέτοια, η
συνεδρίαση. Τέλος σε ξεχωριστή στήλη περιγράφεται το θέμα της
αποφάσεως.
2. Ορισμένες αποφάσεις καταγράφονται σε περισσότερες θεματικές
ενότητες. Αυτό γίνεται διότι το περιεχόμενό τους έχει στοιχεία που
εντάσσονταν σε περισσότερες θεματικές ενότητες. Για παράδειγμα ο
διορισμός δασκάλου ως έξοδο της Κοινότητας εντάσσεται στην ενότητα
«Έσοδα – Έξοδα», ως απόφαση όμως που αφορά την εκπαίδευση
καταγράφεται και στην ομώνυμη ενότητα.
3. Λόγω της καταγραφής των αποφάσεων χωρίς να γίνεται συντακτική ή
ορθογραφική διόρθωση-παρέμβαση, θα εντοπισθούν ορθογραφικά και
συντακτικά λάθη, όπως π.χ. το μαγαζιά γράφεται μαγαζεία ή το Πελαγονία
καταγράφεται Πελαγωνεία κ.ά.
4. Τα αποσιωπητικά (…) στην αρχή των αποφάσεων δηλώνουν ότι ή
προηγήθηκε αυτών άλλη απόφαση ή υπάρχουν στοιχεία τα οποία
11

5.
6.

7.

8.

9.

καταγράφηκαν στις άλλες στήλες του πίνακα, όπως προεδρεύων,
ημερομηνία ή το όργανο που αποφασίζει.
Τα αποσιωπητικά (…) στο τέλος των αποφάσεων δηλώνουν ότι έπεται
άλλη απόφαση.
Ο αστερίσκος (*) παραπέμπει σε διευκρινιστικά στοιχεία που υπάρχουν
στο κεφάλαιο Παράρτημα στον πίνακα που περιλαμβάνει στοιχεία για
τουρκικές ορολογίες, τοπωνύμια, αξιώματα κ.ά.
Όταν δίπλα στα αποσιωπητικά υπάρχει εντός παρενθέσεως ερωτηματικό
…(;), αυτό δηλώνει ότι η ανάγνωση κατέστη αδύνατη. Αυτό κυρίως το
συναντούμε όταν αναφέρονται στο κείμενο επώνυμα προσώπων.
Τα παρεμβαλλόμενα εντός παρενθέσεως κείμενα-επισημάνσεις σε
σμίκρυνση είναι ημετέρα προσθήκη, προκειμένου να γίνει επεξήγηση της
ύπαρξης των αποσιωπητικών ή ορισμένες φορές διευκρινιστικά για την
κατανόηση του κειμένου.
Η παρεμβολή επίσης απλώς αποσιωπητικών (…) εντός του κειμένου μιας
αποφάσεως σημαίνει την παράλειψη κειμένου το οποίο ήταν επουσιώδες
ή αναφέρονταν σε άλλο θέμα.
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Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ιστορία Ι. Μητροπόλεως. Κοινοτικός
Θεσμός
1.1 Ιερά Μητρόπολη Μογλενών και Φλωρίνης – Ιστορία
1.1.1 Από την ίδρυση έως το 1767 (κατάργηση της
Αρχιεπισκοπής Αχριδών)
Τα Μογλενά (σήμερα δεν υπάρχει πόλη ή χωριό με αυτή την ονομασία), στην
υφιστάμενη σήμερα διοικητική διαίρεση, ανήκουν στο νομό Πέλλας και ειδικότερα
στην περιοχή της Αριδαίας, πλησίον του χωριού Νότια. Βεβαίως, στο διάβα των
αιώνων υπήχθησαν σε διάφορες πολιτικές περιφέρειες, ανάλογα με το διοικητικό
σύστημα που εφάρμοζε η εκάστοτε κεντρική εξουσία. Από εκκλησιαστικής πλευράς
η περιοχή εμφανίζεται να ανήκει σε διάφορες εκκλησιαστικές διοικητικές
περιφέρειες ακολουθώντας τον διαχωρισμό που επιβάλλονταν είτε από τις
βουλήσεις των αυτοκρατόρων είτε από αναγκαστικά γεγονότα, όπως π.χ. επιδρομές,
καταστροφές ή αλώσεις.
Ως Μητροπολιτική έδρα αποτελεί διάδοχη κατάσταση της επισκοπής ΗράκλειαςΛύγκου.

Εικόνα 1. Χάρτης στον οποίο απεικονίζεται η περιοχή της Λυγκηστίδος

Η χώρα των Λυγκιστών είχε ως σπουδαιότερη πόλη της την Ηράκλεια – Λύγκου, η
οποία ήταν κτισμένη στους πρόποδες της νότιας πλευράς του όρους Λύγκος,
(σημερινό 1020 ή Άγιος Παντελεήμων), δίπλα στην περιοχή που είναι κτισμένη
σήμερα η πόλη της Φλώρινας3. Μετά την κατάλυση του Μακεδονικού κράτους από
τους Ρωμαίους υπάγεται στη Σύγκλητο (44 μ.Χ.).
3

Ρούκαλη Α., Ιστορικά Ι. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Αθήναι 2001, σελ. 35.
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Εικόνα 2. Ευρήματα της Αρχαίας Ελληνιστικής πόλης που ίδρυσε ο Φίλιππος Β΄ (382 - 336)
στους πρόποδες του όρους 1020 Φλωρίνης.

Από τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους, αποτελεί έδρα της περιοχής της Άνω
Μακεδονίας με πρωτεύουσα την πόλη της Ηράκλειας-Λύγκου. Υπαγόταν στον
Έξαρχο και εκπρόσωπο (Βικάριο) του Πάπα. Όταν αυτός απουσίαζε, τον
εκπροσωπούσε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης στις διάφορες τοπικές συνόδους4.
Για την επισκοπή Ηράκλειας-Λύγκου ο Μαργαρίτης Δήμιτσας αναφέρει: «Πάσαι
αι εν τοις πρακτικοίς των Συνόδων υπογραφαί των Επισκόπων φέρουσι τον τίτλον
“Ηρακλείας Λύγκου” και “Λυγκιστίδος”, ή “Ηρακλείας – Πελαγονίας”, ή “Ηρακλείας –
Μακεδονίας”»5. Ο δε αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Μανάδης αναφερόμενος στην
προέλευση της επισκοπής Μογλενών λέει ότι «Ξεκίνησε η Μητρόπολι αυτή από την
Επισκοπή Ηρακλείας- Λύγκου από τον 4ο μέχρι τον 7ο μ.Χ. αιώνα»6.
Εκτός της ανωτέρω αναφοράς του Δήμιτσα, οι μαρτυρίες για την Μητρόπολη
Ηράκλειας - Λύγκου είναι ελάχιστες, για δε τα όριά της έως και ανύπαρκτες.
Τελευταία μνεία της επισκοπής έχουμε στην Ε΄ Οικουμενική Σύνοδο (553 μ.Χ.), στα
πρακτικά της οποίας μαρτυρείται η παρουσία του επισκόπου Ηράκλειας ως
Βικάριου του Πάπα. Τέσσερις διαδοχικά επίσκοποι φέρονται κατά τον πρωτοπρ.
Αθανάσιο Ρούκαλη να λαμβάνουν μέρους σε Συνόδους7. Από την περίοδο του
4

Αντωνιάδη Πρ., Επισκοπικός Κατάλογος Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας,
Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Α.Π.Θ., Ανάτυπο από τα Βυζαντινά 17, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 217-218.
5
Δήμιτσα Μ., Αρχαία Γεωγραφία της Μακεδονίας, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Αρχείο
Ιστορικών Μελετών 2, τεύχος Β΄, Θεσσαλονίκη 1988, σελ. 124-125.
6
Μανάδη Ν., Επιστολές Μητροπολιτών Μογλενών, Φλώρινα 1999, σελ. 3.
7
«1. Ευάγριος, Επίσκοπος Ηρακλείας – Λύγκου και Λυγκιστίδος, αναφερόμενος εις την εν Σαρδική
Σύνοδον, 2. Κυντίλλιος ή Κουϊντίλλιος, Επίσκοπος Ηρακλείας Λύγκου, αναφερόμενος εις την Δ΄ εν
Χαλκηδόνι Οικουμενικήν Σύνοδον ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης. Ούτος
παρευρέθη και εις την ονομασθείσαν «Ληστρικήν» Σύνοδον, τω 449 μ.Χ. 3. Βενίγνος ή Βενίνος,
Επίσκοπος Ηρακλείας Πελαγονίας, αναφερόμενος εις την Ε΄ Οικουμενικήν Σύνοδον, εν
Κωνσταντινουπόλει συνελθούσαν τω 553 μ.Χ., ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, 4.
Διονύσιος, Επίσκοπος Ηρακλείας – Πελαγονίας. Ο Ταφέλιος έχει την γνώμην ότι κατά την Ε΄
Οικουμενικήν Σύνοδον παρεκάθητο ο Διονύσιος υπογράφων ως Ηρακλείας – Πελαγονίας». Βλ.
Ρούκαλη Α., έ.α., σελ. 35-36.
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αυτοκράτορος Ιουστιανιανού Β΄, μετά τα μέσα του 7ου αιώνος8 και εξής, ουδεμία
αναφορά έχουμε στην επισκοπή Ηράκλειας. Η σιωπή αυτή των πηγών κατά τον
προμνημονευθέντα Αθανάσιο Ρούκαλη «…δεν εσήμαινε κατ’ ανάγκην την
ανυπαρξίαν της έδρας, αλλά το εμπερίστατον των επισκόπων ή την χηρείαν της
έδρας. Εις την περίπτωσιν αυτήν κυρία αιτία είναι αι πάμπολλαι και ποικίλαι
δυσκολίαι της περιοχής ταύτης, εθνικαί, πολιτικαί και εκκλησιαστικαί» 9.
Όπως προαναφέρθηκε, σχετικά με τα όρια πνευματικής δικαιοδοσίας της
επισκοπής οι πηγές δεν κάνουν καμία αναφορά. Θα μπορούσαμε να εικάσουμε ότι
αυτά ταυτίζονταν με τα πολιτικά όριά της.
Επί της Βασιλείας του Μ. Κωνσταντίνου (284-304) η Μακεδονία αποτελεί μέρος
της εξαρχίας του Ιλλυρικού διηρημένη σε δύο γεωγραφικές περιοχές: α) Μακεδονία
Πρώτη με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη η οποία περιλάμβανε 32 πόλεις και μεταξύ
αυτών τις πόλεις της Ηράκλειας, της Εορδαίας και της Αλμωπίας, και β) Μακεδονία
Δεύτερη με πρωτεύουσα τους Στοβούς (σημερινά Σκόπια) και άλλες 8 πόλεις
ανάμεσα στις οποίες την Πελαγονία και το Άργος. Η διοικητική αυτή διαίρεση
διατηρείται μέχρι τα χρόνια της αυτοκρατορίας του Ιουστινιανού10.
Ενώ πολιτικά η περιοχή περιέρχεται στη δικαιοδοσία της ανατολικής διοίκησης,
εκκλησιαστικώς υπάγεται στη πνευματική δικαιοδοσία του Πάπα έως το 733, όταν ο
Λέων Γ΄ ενώνει τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή πνευματικά με την
Κωνσταντινούπολη.
Υπό την πνευματική επιστασία του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης τελεί επίσης η
επισκοπή Πέλλης11, στην οποία γεωγραφικά και πολιτικά ανήκει η περιοχή των
Μογλενών, εκκλησιαστικά όμως ανήκει στην επισκοπή Ηράκλειας-Λύγκου12. Οι
Μητροπόλεις Ηράκλειας-Λύγκου και Εδέσσης, ενώ έως της ιδρύσεως της
Αρχιεπισκοπής Αχριδών από τον Ιουστινιανό Α΄ (527-565)13 υπάγονταν στην
πνευματική επιστασία του Θεσσαλονίκης, ως έξαρχου του Πατριαρχείου στην
περιοχή, με την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής Αχριδών θα περιέλθουν υπό την
πνευματική επιστασία της.

8

Τσεκουνάρη Μ., Επίτομη Εκκλησιαστική Ιστορία της Φλώρινας-Σύντομη Ιστορική Επισκόπηση Γ΄Κ΄Αιών, Αθήνα 1998, κεφ. 3.3 περί των ορίων της Μητροπόλεως.
9
Ρούκαλη Α., έ.α., σελ. 36.
10
Τσεκουνάρη Μ., Η άγνωστη Επισκοπή Μολεσχών. Συμβολή στην Εκκλησιαστική Ιστορία της
Φλώρινας (ΙΓ΄- ΙΖ΄Αιών), Εκδόσεις «Μαίανδρος», Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 19.
11
Το γεγονός μαρτυρείται από τη συμμετοχή του επισκόπου Πέλλης Αντιγόνου στη Σύνοδο της
Σαρδικής (342/3). Εκ της πηγής αυτής συνάγεται και το συμπέρασμα ότι η Μητρόπολη Πέλλης
συστάθηκε τον 4ο αιώνα. Τσεκουνάρη Μ., έ.α., σελ. 17.
12
Ελάχιστες φορές τα όρια μιας περιοχής συμπίπτουν πολιτικά και εκκλησιαστικά. Στην πλειονότητα
των περιπτώσεων εμφανίζεται το φαινόμενο χωριά ή πόλεις που ανήκουν πολιτικά σε μία
περιφέρεια και υπάγονται στον εκεί πολιτικό προϊστάμενο, να διοικούνται από Μητροπολίτη όμορης
Μητροπολιτικής περιφέρειας, καθότι οι πόλεις ή τα χωριά αυτά ανήκουν σε άλλη εκκλησιαστική
περιφέρεια. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στις μέρες μας.
13
Αρχιεπισκοπή Αχρίδος ή Α΄ Ιουστινιανή. Ιδρύεται από τον Ιουστινιανό τον Α΄, εξ ου και «Α΄
Ιουστινιανή», άνευ αποδοχής από την επίσημη Εκκλησία και σιωπηρής, μετά από σύντομο χρονικό
διάστημα, καταργήσεώς της. Αντωνιάδη Πρ., Ιερά Μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας
(1997), σελ. 130. Κατά άλλη άποψη ο Ιουστινιανός με την ανάδειξη της Αρχιεπισκοπής Αχριδών ως Α΄
Ιουστινιανής, ανέδειξε την πόλη την οποία ίδρυσε, Πρώτη Ιουστινιανή (Iustiniana Prima), σε
αρχιεπισκοπή, την οποία και υπήγαγε κατευθείαν στην δικαιοδοσία του αυτοκράτορα ως
πρωτόθρονη του Ιλλυρικού. Jοhannes Koder, Το Βυζάντιο ως χώρος-Εισαγωγή στην ιστορική
γεωγραφία της Ανατολικής Μεσογείου στη Βυζαντινή εποχή, (2004), σελ. 146.
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Η πόλη της Ηράκλειας-Λύγκου καταστρέφεται από τους Οστρογότθους (6ος αι.)
και αργότερα από τους Αβαροσλάβους (7ος-8ος αι.) και ξαναχτίζεται σε περιοχή
πλησίον της πρώτης λαμβάνοντας το όνομα Betula ή Bitula14. Σε σιγίλλια του
Βασιλείου Β΄ του Βουλγαροκτόνου γίνεται λόγος για την Μητρόπολη Πελαγονίας με
έδρα τη νέα πόλη Βουτέλιο-Bityla15. H δε πρωτόθρονη επισκοπή της Άνω
Μακεδονίας Μητρόπολη Ηράκλειας-Λύγκου μετατοπίζεται νοτιότερα στην περιοχή
των Μογλαίνων (Αριδαία).

Εικόνα 3. Αρχαία Ηράκλεια δίπλα στη πόλη Bitola

Η συνένωση τμήματος της περιοχής Μογλενών (η οποία ανήκε στην επισκοπή
Πέλλης) με τμήμα της επισκοπής Ηράκλειας-Λύγκου θα απαρτίσει τη νέα
Μητρόπολη Μογλενών.
Μαρτυρίες για την επισκοπή Μογλενών έχουμε σε διασωθέντες επισκοπικούς
καταλόγους, όπως είναι αυτός που καταγράφεται στο «Συνταγμάτιον» του
Πατριάρχου Ιεροσολύμων Χρυσάνθου (1076), ο οποίος βρίσκεται στον Κώδικα 418
του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα. Εκεί, ο επίσκοπος Μογλενών
φέρεται να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση της Αρχιεπισκοπής Αχριδών. Επίσης,
στον Ιεροσολυμιτικό κώδικα 487, όπου διασώζει το Συνταγμάτιό του ο ίδιος ο
Πατριάρχης Ιεροσολύμων Χρύσανθος (1706), ο επίσκοπος Μογλενών καταλαμβάνει
την όγδοη θέση με τον τίτλο «Ο Μογλενών και Μολισκού, ήτοι Χλωρινού Ιγνάτιος».
Σε άρθρο του στο περιοδικό «Γρηγόριος ο Παλαμάς» της Μητροπόλεως
Θεσσαλονίκης, ο αρχιμανδρίτης Γερμανός Χρηστίδης16 κάνει αναφορά στην
14

Είναι η γνωστή επί τουρκοκρατίας πόλη Μοναστήρι και σήμερα πόλη της ΠΓΔΜ Bitola. Αντωνιάδη
Πρ., Επισκοπικός Κατάλογος Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, Κέντρο
Βυζαντινών Ερευνών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 218.
15
Ο Πρωτοπρ. Αθανάσιος Ρούκαλης στο βιβλίο του Ιστορικά Ι. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Αθήνα 2001,
σελ. 35 αναφέρει: «Η Ηράκλεια – Λύγκου (Ηράκλεια η επί Λύκου ή Λάκκου) προ των μεσαιωνικών
χρόνων απετέλεσεν έδραν του επισκόπου Ηρακλείας – Λύγκου και αργότερον, κατά τους
μεσαιωνικούς χρόνους, του επισκόπου Πελαγονίας».
16
Κατά κόσμον Δημήτριος Χρήστου, γεννήθηκε στο Μαυροχώρι Καστοριάς. Σπούδασε στη Σχολή της
Χάλκης. Χειροτονήθηκε διάκονος την 1-7-1912 και διορίσθηκε Ιεροκήρυξ και αρχιερατικός επίτροπος
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επισκοπή Μογλενών, η οποία νομοκανονικώς εξαρτάται από την Πρωτόθρονη
Μητρόπολη Καστορίας, υπάγεται δε στην Αρχιεπισκοπή της Α΄ Ιουστινιανής17.
Μετά την κατάληψη της περιοχής από τον Σαμουήλ, τα Μογλενά για κάποιο
χρονικό διάστημα διετέλεσαν πρωτεύουσα του κράτους των Βουλγάρων και
ταυτοχρόνως Αρχιεπισκοπική έδρα του, την οποία ονόμαζαν οι Βούλγαροι
Πατριαρχείο. Αργότερα, μεταφέρεται από τον Σαμουήλ η έδρα της Αρχιεπισκοπής
στην Αχρίδα (1015). Μετά την απελευθέρωση της περιοχής από τον Βασίλειο Β΄ η
Αχρίδα θα αποτελέσει έδρα της νεοϊδρυθείσης Αρχιεπισκοπής Αχριδών και πάσης
Βουλγαρίας. Η Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας διατηρεί τον πνευματικό της ρόλο και
αποτελεί σημείο αναφοράς του βουλγαρικού λαού μέχρι τον 18ο αιώνα18.
Η σύσταση της επισκοπής Μογλενών, ως διαδόχου της επισκοπής ΗράκλειαςΛύγκου19, μαρτυρείται για πρώτη φορά το 1018, στο πρώτο χρυσόβουλλο-σιγίλλιο
(σειρά 13η)20, του αυτοκράτορα Βασιλείου Β΄. Έδρα της επισκοπής είναι η Μόγλαινα
ή Μογλαινά ή Μογλενά21, πόλη η οποία βρίσκονταν στην σημερινή περιοχή της
Αριδαίας - Πέλλας πλησίον των χωριών Νότια (ή Ενώτια) και Χρυσή. Σύμφωνα με το
μνημονευθέν αυτοκρατορικό σιγίλλιο του Βουλγαροκτόνου, τα όρια της νέας
επισκοπής περιλαμβάνουν τις περιοχές Σκοπού, Αρνίσσης, Πρόσακων (σήμερα στο
έδαφος της ΠΓΔΜ), Μοριχόβου (σήμερα στο έδαφος της ΠΓΔΜ) και Ζαοδρύων, που
ήταν τμήμα της σημερινής Εορδαίας. Το υπόλοιπο τμήμα προφανώς θα υπαγόταν
στις όμορες επισκοπές Καστορίας και Βουτέλης (μετονομασθείσης Πελαγονίας)22.
Από τούδε και εξής και μέχρι της καταργήσεως της Αρχιεπισκοπής Αχριδών
(1767), έχουμε ελάχιστες πηγές που αναφέρονται στην επισκοπή Μογλενών και

της Ι. Μητροπόλεως Εδέσσης και Πέλλης. Διορίσθηκε τακτικός ιεροκήρυξ της Ι. Μητροπόλεως
Φλωρίνης την 23-4-1941, μετά από ένα πέρασμά του από τη Μητρόπολη Καστορίας. Την 16-10-1968
εξεδήμησε προς Κύριον. Αξιοσημείωτη ήταν η δράση του κατά τα χρόνια της γερμανικής κατοχής.
Μετέφερε από το Μοναστήρι τη βιβλιοθήκη του Γυμνασίου. Με παρέμβασή του στον αρχηγό των
Γάλλων έσωσε την πόλη από εμπρησμό εκ των Γάλλων, λόγω του ότι νομιζόταν ότι είχε κρατήσει
φιλογερμανική στάση. Από το βιβλίο του πρωτοπρ. Ρούκαλη Α., Ιστορικά Ι. Μητροπόλεως Φλωρίνης,
Αθήνα 2001, σελ. 152-153.
17
Χρηστίδου Γ., Η Μητρόπολη Καστορίας μέχρι του 1767. Γρηγόριος Παλαμάς, τ. 5, Θεσσαλονίκη
1921, σελ. 343.
18
ος
Κοππά Μ., Η συγκρότηση των κρατών στα Βαλκάνια (19 αιώνας). Τρείς και μία περιπέτειες,
Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα 2002, σελ. 40. Πρβλ. Ηλιάδη Β., Η ιστορία της Μητροπόλεως
Μογλενών-Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας έως το 1967, Μεταπτυχιακή Εργασία στο Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σελ. 12.
19
Ηλιάδη Β., έ.α σελ. 11. Πρβλ. Τσεκουνάρη Μ., Η άγνωστη επισκοπή Μολεσχών, σελ. 21 Πρβλ.
Μανάδη Ν., Επιστολές Μητροπολιτών Μογλενών, σελ. 3.
20
Σιγίλλιο (sigillum). Σιγίλλια ονομάζονται τα σημαντικότερα αυτοκρατορικά έγγραφα που
αφορούσαν κυρίως θέματα εξωτερικής πολιτικής καθώς και εκείνα που περιείχαν αποφάσεις για
σπουδαία διοικητικά ζητήματα. Σιγίλλια επίσης ονομάζονται τα πατριαρχικά και συνοδικά έγγραφα
διακρινόμενα σε ρυθμιστικά, επιβεβαιωτικά, αφοριστικά κ.λπ. Με τα πατριαρχικά σιγίλλια ιδρύονταν
ή αναγνωρίζονταν μοναστήρια, επισκοπές, εκκλησιαστικές σχολές, τοπικές δικαιοδοσίες κ.λπ. Εκ της
σφραγίδος «sigillum» που έφεραν τα παραπάνω έγγραφα αυτοκρατορικά, συνοδικά και πατριαρχικά
πήραν την ονομασία τους. Χαρίτωνος Μοναχού, Ματιές στον Άθω, έκδ. 3, Άγιον Όρος 2017. Πρβλ.
Ηλεκτρονικό Αρχείο ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ.
21
Η λέξη Μογλενά (meglen) είναι παραφθορά της σλαβικής λέξης «μούγλα»=ομίχλη,
καταδεικνύοντας ότι πρόκειται για υγρότοπο. Μέλλιου Λ., Ο εξισλαμισμός του Μητροπολίτη
Μογλενών-Φλωρίνης, 1986, σελ. 8.
22
Τσεκουνάρη Μ., Επίτομη Εκκλησιαστική Ιστορία της Φλώρινας, κεφ. 3.3 περί των ορίων της
Μητροπόλεως.
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αυτές κυρίως συνίστανται σε αποσπασματικές πληροφορίες μέσα από
αυτοκρατορικά σιγίλλια.
Ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α΄ Κομνηνός (1081-1118) με ειδικό διάταγμα (τακτικό)23
ρυθμίζει εκ νέου τα όρια της Αρχιεπισκοπής Αχριδών24. Επισκοπές, που αρχικώς
υπάγονταν υπό την πνευματική επιστασία των Μητροπόλεων Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλίας και Δυρραχίου και αντικανονικώς προσαρτήθηκαν στην Αρχιεπισκοπή
Αχριδών25 από τον Βασίλειο Β΄, επιστρέφουν στις Μητροπόλεις που υπάγονταν
αρχικώς. Στο νέο αυτό διοικητικό χάρτη θα υπάγεται και πάλι στην Αρχιεπισκοπή
Αχριδών η επισκοπή Μογλενών και θα καταλάβει την έκτη θέση μεταξύ 23 που
υπάγονταν σ’ αυτήν. Μεταξύ αυτών, πρωτόθρονη θέση κατέχει η Μητρόπολη
Καστορίας, η δε επισκοπή Πελαγονίας (πρώην Ηράκλειας-Λύγκου) υποβιβάζεται
στην εβδόμη θέση. Ιδρύεται, ταυτοχρόνως, η νέα επισκοπή Σθλανίτσης, που
αντικαθιστά τις επισκοπές Εδέσσης και Πελλών. Σ’ αυτήν προσαρτώνται και εδάφη
της περιοχής Μογλενών, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της τελευταίας26. Κατά το
13ο-14ο αιώνα η νέα επισκοπή μετονομάζεται σε επισκοπή Σθλανίτσης και
Βοδενών27.
Αποσπασματικές αναφορές στην επισκοπή Μογλενών βρίσκουμε σε χρυσόβουλα
των αυτοκρατόρων Αλεξίου Γ΄ Αγγέλου και Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου, τα οποία
διασώζονται σε κώδικες της Μονής Μεγίστης Λαύρας του Αγ. Όρους και
αναφέρονται σε κτηματικές υποθέσεις28.
Ο Αλέξιος Γ΄ στο τέλος του ΙΒ΄ αιώνα με χρυσόβουλλό του παραχωρεί εμπορικά
προνόμια στους Βενετούς και εντάσσει τα Μογλενά στο ενιαίο Θέμα που
περιλαμβάνει τον Πρίλαπο και την Πελαγονία˙ επίσης ενσωματώνει την επισκοπή
Μολεσχού ή Μολυσκού στην επισκοπή Μογλενών29.
Ως πρώτος επίσκοπος της επισκοπής Μογλενών εκλέγεται το 1134 ο όσιος
Ιλαρίων, ο οποίος ήταν ηγούμενος της Μονής Μογλενών30. Μετά από τριακονταετή

23

Τακτικά ονομάζονται οι κατάλογοι των Πατριαρχείων καθώς και των Εκκλησιών της Ανατολής,
στους οποίους καταγράφονται οι Μητροπόλεις, οι αυτοκέφαλες Αρχιεπισκοπές και οι Επισκοπές
κατά την τάξη που κατείχαν. Τσεκουνάρη Μ., Η άγνωστη επισκοπή Μολεσχών…, έ.α., σελ. 45-46.
24
Η Αρχιεπισκοπή Αχριδών ιδρύεται μετά την κατάλυση του Βουλγαρικού κράτους και της
αυτοκέφαλης Βουλγαρικής Εκκλησίας από τον Βασίλειο Β΄ το 1018 και υπάγεται στην εποπτεία του
αυτοκράτορα. Νιχωρίτη Κ., Η Εκκλησία και η κοσμική θεώρηση του έργου των αγίων Κυρίλλου και
Μεθοδίου, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, 2010, σελ. 59.
25
Επινόηση του Αλεξίου του Γ΄ και του ανιψιού του Ιωάννη Κομνηνού, Αρχιεπισκόπου Αχριδών, ήταν
η θεωρία της Αρχιεπισκοπής Αχριδών ως Α΄ Ιουστινιανής, θεωρία την οποία υποστήριξε με πάθος ο
μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αχριδών Δημήτριος Χωματηνός ή Χωματιανός (1183). Ηλιάδη Β., έ.α., σελ.
13.
26
Τσεκουνάρη Μ., Επίτομη Εκκλησιαστική Ιστορία της Φλώρινας, κεφ. 3.3. Πρβλ. Ηλιάδη Β., έ.α, σελ.
13.
27
Αντωνιάδη Πρ., έ.α., σελ. 131-132.
28
Ηλιάδη Β., έ.α., σελ. 14.
29
Στην μετέπειτα εκδοθείσα εφημερίδα του Πατριαρχείο «Εκκλησιαστική Αλήθεια», όπου έχουμε
αναφορά στην εκλογή του Μητροπολίτου Κωνστάντιου, η Μητρόπολη φέρει τον τίτλο Μογλενών και
Μολεσχού. «Εκκλησιαστική Αλήθεια», τόμ. 34, σελ. 247.
30
Είναι η γνωστή ως Μονή του Αρχαγγέλου Ταξιάρχη Μιχαήλ, η οποία ιδρύθηκε το 1082 στο χωριό
Αρχάγγελος Αριδαίας-Πέλλης. Στην αρχή ήταν αφιερωμένη στο Γενέσιο του Προδρόμου. Στο διάβα
ου
των αιώνων υφίσταται πολλές καταστροφές από εχθρικές επιδρομές με κυριότερη αυτή του 18
αιώνα, κατά την οποία η Μονή καίγεται ολοσχερώς και θανατώνονται όλοι οι μοναχοί που
εγκαταβιούσαν. Το 1858 στα θεμέλια του πρώτου βυζαντινού ναού ξαναχτίζεται νέος και
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επισκοπική διακονία, αποβιώνει (1164) και ενταφιάζεται στη Μονή. Αφού
καταλαμβάνει την πόλη ο Βούλγαρος ηγεμόνας Ιωαννίτζης, το 1206 μεταφέρει το
λείψανο του οσίου στο Τύρνοβο της Βουλγαρίας. Ο βίος του Οσίου καταγράφεται
από τον Πατριάρχη των Βουλγάρων Ευθύμιο (1901), ο οποίος κάνει λόγο για ύπαρξη
ναού στα Μογλενά. Ο ανακαλυφθείς ναός στο κάστρο του χωριού Χρυσή Πέλλης
προβληματίζει τους αρχαιολόγους για το αν είναι ο ναός για τον οποίο γίνεται
αναφορά στο βίο του Οσίου31.
Με την έλευση των Φράγκων (1204) και τη διανομή των εδαφών, η περιοχή των
Μογλενών αναφέρεται ως Θέμα Μολυσκού και Μογλενών. Το 1205 ο τσάρος των
Βουλγάρων Ιωαννίτζης νικά τους Φράγκους στη Φιλιππούπολη με αποτέλεσμα επί
μία διετία η περιοχή να υπαχθεί στη κυριαρχία των Βουλγάρων32. Νέα κατάληψη της
περιοχής γίνεται από το Δεσπότη της Ηπείρου Θεόδωρο Δούκα (1215-1219). Ο
Δούκας κατέλαβε το 1224 τη Θεσσαλονίκη και απελευθέρωσε όλη τη Μακεδονία
από την κατοχή των Φράγκων33.
Ο τσάρος της Βουλγαρίας Ασάν Β΄ θα καταλάβει εκ νέου την περιοχή το 1230, για
να απελευθερωθεί το 1246 από τον αυτοκράτορα Νικαίας Ιωάννη Γ΄ Βατάτζη, ο
οποίος ανέκτησε ολόκληρη τη Μακεδονία. Το 1258, ο Δεσπότης Ηπείρου Μιχαήλ Β΄
γίνεται κυρίαρχος της περιοχής για να ηττηθεί τον επόμενο χρόνο (1259) στη μάχη
της Πελαγονίας ή Βορίλλα Λόγου και να επανέλθουν οι περιοχές της Μακεδονίας
στη κυριαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πληροφορίες για την επισκοπή
Μογλενών, καθώς και ονόματα επισκόπων κατά τα έτη 1219-1235, αναφέρονται
στην αλληλογραφία του Αρχιεπισκόπου Αχριδών Δημητρίου Χωματιανού34.
Ο κατά τον ΙΔ΄ αιώνα συνταχθείς Ιβηριτικός Κώδιξ και δημοσιευθείς στην
«Εκκλησιαστική Αλήθεια» του Πατριαρχείου το 1905, κατατάσσει την επισκοπή
Μογλενών στην Θ΄ θέση, πριν από αυτήν των Μολεσχών, έχοντας ως πρωτόθρονη
την επισκοπή Καστορίας35.
Μετά το τέλος της κυριαρχίας των Φράγκων, η αυτοκρατορία ανασυστήνεται και
ανακτά τα χαμένα της εδάφη. Όμως στα μέσα στου 14ου αιώνα εμφανίζεται μια νέα
απειλή από το βορρά με προσωρινή διάρκεια. Ο Κράλης της Σερβίας Στέφανος
Ντουσάν36 καταλαμβάνει όλη τη Μακεδονία, την οποία θα κατέχει έως τα τέλη του
14ου αιώνα, για να έλθει έπειτα το τελειωτικό χτύπημα από τους Τούρκους, οι οποίοι

αφιερώνεται στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και το «εν Χώναις» θαύμα του. Μαντά Γ., Αριδαία: Η χώρα των
θρύλων.
31
Αντωνιάδη Πρ., Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, (1997), σελ. 132.
32
Τσεκουνάρη Μ., Η άγνωστη επισκοπή Μολεσχών., σελ. 33.
33
Αντωνιάδη Πρ., έ.α., σελ. 133.
34
Τσεκουνάρη Μ., έ.α., σελ. 34,36.
35
Ε.Α., Τόμ. 29, Κωνσταντινούπολη 1905, σελ. 592-593.
36
Ο Στέφανος Ντουσάν ανεβαίνει στο θρόνο της Σερβίας το 1331, σε μια εποχή που το Βυζάντιο
σπαράσσεται από τις έριδες μεταξύ του Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγου και του Ιωάννη Στ΄ Καντακουζηνού,
δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον Ντουσάν εύκολα να προελάσει και να καταλάβει μεγάλα τμήματα
της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας και να ανακηρύξει τον εαυτό του «βασιλέα και
αυτοκράτορα Σερβίας και Ρωμανίας». Ο Ντουσάν διατηρεί την κοινωνική κατάσταση ως είχε στα
καταληφθέντα εδάφη και διορίζει Έλληνες αξιωματούχους στο κράτος του. Ο θάνατός του σταματά
και την κυριαρχία του. Βακαλόπουλου Κ., Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη
1991, σελ. 47.
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συνέχιζαν με ραγδαίο ρυθμό την προέλασή τους στα βυζαντινά εδάφη, με
αποτέλεσμα να υποτάξουν για εκατονταετηρίδες την περιοχή37.
Το 1389 η ευρύτερη περιοχή της Εδέσσης περνά στα χέρια των Οθωμανών. Τα
καταληφθέντα εδάφη εγκαταλείπονται από τους ντόπιους κατοίκους, οι οποίοι
μπροστά στον εμφανιζόμενο κίνδυνο υποχωρούν προς τους γύρω ορεινούς όγκους,
ενώ στις περιοχές που εγκατέλειψαν, εγκαθίστανται έποικοι, με αποτέλεσμα την
δημογραφική αλλοίωση της περιοχής38. Επίσης, την εποχή αυτή κάνουν την
εμφάνισή τους οι Εβραίοι στην περιοχή και εμφανίζουν ευάριθμο πληθυσμό κυρίως
στη Θεσσαλονίκη, τα Σκόπια και το Μοναστήρι39.
Οι Τούρκοι με γοργό ρυθμό συνέχισαν να προελαύνουν στις περιοχές της
κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας. Αφού κατέλαβαν την Καστοριά και τη Φλώρινα,
στη συνέχεια υπέταξαν το Μοναστήρι, τον Περλεπέ και τα Σκόπια, για να
κυριεύσουν το 1408 και την Αχρίδα. Οι κάτοικοι των πεδινών περιοχών αισθάνονταν
ανασφάλεια λόγω της διέλευσης των τουρκικών στρατευμάτων, κυρίως τις
περιόδους των μαχών40. Όσοι, λοιπόν, εκ των κατοίκων μπόρεσαν, διέφυγαν σε
ασφαλέστερες περιοχές, ενώ όσοι παρέμειναν στις κατοικίες τους, μη μπορώντας να
υποφέρουν τις πιέσεις των τούρκων κατακτητών, αναγκάστηκαν και ασπάσθηκαν
τον Ισλαμισμό. Έτσι, μεγάλος αριθμός κατοίκων της περιοχής Μογλενών
αναγκάζεται να αλλαξοπιστήσει κάτω από τις πιέσεις των Γουρούκων41.
Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την εθνολογική σύνθεση που παρουσίασε
η περιοχή, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά τον 16 ο αιώνα έχουμε μετακινήσεις
μεταναστών από τις βαλκανικές χώρες, ιδίως Σλάβων και Αλβανών, και εγκατάστασή
τους στην περιοχή. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μεγάλος όγκος μεταναστών
Σλάβων μοναχών εγκαθίσταται στο Άγιο Όρος. Μοναχοί από την περιοχή της
Αχρίδας και του Μοναστηρίου, καταφεύγουν στο Άγιο Όρος μεταφέροντας την
ελληνική παράδοση του τόπου τους. Βίοι αγίων, όπως αυτός του Αγίου Νεκταρίου
του Αθωνίτη από το Μοναστήρι, καθώς και τοιχογραφίες αγίων της Αχρίδας, όπως
των Κλήμεντος, Εράσμου, Θεοφυλάκτου, Κ. Καβάσιλα κ.α., μαρτυρούν την παρουσία
μοναχών προερχομένων από τις περιοχές Μοναστηρίου και Αχρίδας 42. Μία άλλη
εθνότητα με έντονη δράση που εγκαταβιώνει στην περιοχή καθ’ όλη την διάρκεια
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, είναι η Εβραϊκή. Ο Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος
αναφερόμενος στο λόγο και τον τόπο προέλευσής της γράφει «Στα τέλη του 15ου
37

Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 48. Πρβλ. Ηλιάδη Β., έ.α., σελ. 15. Τσεκουνάρη Μ., Η άγνωστη
επισκοπή Μολεσχών, σελ. 36.
38
Τσεκουνάρη Μ., έ.α., σελ. 38,39.
39
Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 72.
40
Κολιοπούλου Ι., Ιστορία της Ελλάδος από το 1800, Το Έθνος, η Πολιτεία και η Κοινωνία των
Ελλήνων, τεύχ. Α΄, Εκδόσεις Βάνιας, 2000, σελ. 31.
41
Πηγές, ως αυτή του Kahl Thede, κάνουν αναφορά στον βίαιο εξισλαμισμό των κατοίκων της Ενώτια
ή Νότια, έδρας της επισκοπής Μογλενών (1759). Ως ημέρα του συμβάντος αναφέρεται η ημέρα του
Πάσχα, όταν μετά την εκφώνηση του «Χριστός ανέστη» ο ίδιος ο Μητροπολίτης Ιωάννης, προέτρεψε
τους κατοίκους να ασπασθούν τον Ισλαμισμό και να τουρκέψει το χωριό, προκειμένου να
αποφευχθούν τα χειρότερα. Thede Kahl, Για την ταυτότητα των Βλάχων: Εθνοπολιτισμικές
προσεγγίσεις μιας Βαλκανικής πραγματικότητας, 2009, σελ. 205-208. Πρβλ. Βακαλόπουλου Κ., έ.α.,
σελ. 57. Άλλη πηγή επιβεβαιώνει το συμβάν προσθέτοντας ότι ο Μητροπολίτης «…που είχε την έδρα
του στον οικισμό και εξώμοσε μαζί με το ποίμνιό του». Von Hahn, 1983, σελ. 262.
42
Νιχωρίτη Κ., Νέα στοιχεία στην Κυριλλομεθοδιανή Παράδοση, Hellenic Association for Slavic
Studies SS Cyriland Methodius Center for Cultural Studies,Offprint from Thessaloniki-Magna Moravia,
Thessaloniki 1999, σελ. 236-237.
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αιώνα άρχισαν να συρρέουν στην Θεσσαλονίκη και γενικότερα στον μακεδονικό
χώρο τα πρώτα κύματα Εβραίων προσφύγων από διάφορες χώρες της Δυτικής
Ευρώπης… Η παρουσία τους διαμορφώθηκε οριστικά μετά το διώξιμο των Εβραίων
της Βαυαρίας στα 1470. Οι περισσότεροι Εβραίοι συσσωρεύθηκαν κατά την
τελευταία δεκαετία του 15ου αιώνα και προέρχονταν κυρίως από την Ισπανία μετά
την βίαιη απομάκρυνσή τους από τους βασιλείς της Ισπανίας, Φερδινάνδο και
Ισαβέλλα (1492). Την ίδια εποχή σημειώθηκε άφιξη Εβραίων από την Σικελία (1492),
την Κάτω Ιταλία (1493), την Πορτογαλία (1493) και την Προβηγκία»43.
Διοικητικά η περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας τον 17ο αι. υπάγεται στο σαντζάκι44
των Σκοπίων και τον 18ο αι. αιώνα στα σαντζάκια Αχρίδας και Μοναστηρίου. Στη
Φλώρινα έδρευαν δύο εκπρόσωποι˙ ένας της θρησκευτικής-δικαστικής εξουσίας,
καδής45, και ένας της κρατικής, βοεβόδας46.
Ο περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπής, αναφερόμενος στην πληθυσμιακή και
δημογραφική σύνθεση της Φλώρινας, τονίζει ότι τον 17ο αι. στην πόλη «υπήρχαν 6
συνοικίες και 1.500 σπίτια, …ακόμη στην πόλη υπήρχαν 14 τζαμιά, 3 μετρεσέδες, 1
τεκές δερβίσηδων, 7 κατώτερα σχολεία.»47.
Η καθιέρωση του κοινοτικού τρόπου διοίκησης των υποταγμένων εθνοτήτων της
οθωμανικής αυτοκρατορίας, στον οποίο θα αναφερθούμε σε επόμενο κεφάλαιο, και
ο οποίος εφαρμόζεται μετά τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, θα μπορούσε να έχει
τη βάση του στο μοντέλο που επικράτησε κατά τη μετά την άλωση της
Θεσσαλονίκης οργάνωση και διοίκηση της χριστιανικής κοινότητας, σύμφωνα με την
οποία αυτή διοικούνταν από το δωδεκαμελές σώμα των «προκρίτων», το οποίο είχε
ευρεία δικαστική και διοικητική εξουσία48.

1.1.2 Από το 1767 – 1912
Τον 17ο-18ο αιώνα, η περιοχή που ανήκε στην επισκοπή Μογλενών διοικητικά
υπαγόταν στο σαντζάκι Αχρίδας και Μοναστηρίου, ενώ εκκλησιαστικώς τελούσε υπό
την πνευματική διοίκηση της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας. Η κατάργηση της
Αρχιεπισκοπής Αχρίδας το 1767 έχει ως αποτέλεσμα την νομοκανονική και
πνευματική υπαγωγή της επισκοπής Μογλενών στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Η πρώτη έδρα της επισκοπής, όπως αναφέρθηκε, ήταν τα Μογλενά. Λόγω όμως
βίαιων γεγονότων, γίνεται διαδοχικά αναγκαστική μεταφορά της έδρας. Πηγές
αναφέρουν ως νέες έδρες της επισκοπής την Κατράνιτσα (σήμερα Πύργοι Κοζάνης),

43

Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 71.
Σαντζάκι (Sancak): Επαρχιακή διοικητική περιφέρεια, η μεγαλύτερη υποδιαίρεση του Βιλαετιού.
Sugar P., Η Νοτιανατολική Ευρώπη κάτω από οθωμανική κυριαρχία (1354-1804), Αθήνα 1994, σελ.
375.
45
Καδής (Kadi): Μουσουλμάνος ιεροδικαστής. Sugar P., έ.α., σελ. 371.
46
Βοεβόδας (Voievod): Παραδοσιακός τίτλος των ηγεμόνων της Μολδαβίας και της Βλαχίας, Sugar
P., έ.α., σελ. 377. Κατά τον Κ. Βακαλόπουλο «Σε κάθε πόλη (χάσι) την εκτελεστική εξουσία ασκούσε ο
αντιπρόσωπος του αξιωματούχου, στον οποίο είχε παραχωρηθεί το χάσι αυτό, δηλαδή ο Βοεβόδας»,
έ.α. σελ. 90.
47
Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 92.
48
Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 58.
44
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το Εμπόριο Εορδαίας, για να καταλήξει στη Φλώρινα49. Ο Πρωτοπρ. Αθανάσιος
Ρούκαλης, μεταφέροντας επισκοπικό κατάλογο που καταγράφει ο καθηγητής Γ.
Κονιδάρης, αναφέρει ως έδρα επισκοπής και το χωριό Κέλλη 50. Για το Εμπόριο
μπορούμε να επισημάνουμε ότι, εκτός των γραπτών μαρτυριών51, εντός του
καθεδρικού ναού του χωριού επ’ ονόματι του Αγ. Μηνά, μετά από πρόσφατες
εργασίες ανακαίνισής του, αποκαλύφθηκε επισκοπικός τάφος. Η Κατράνιτσα
(Πύργοι) ως έδρα της επισκοπής, πριν τη μεταφορά της στη Φλώρινα, εκτός της
προφορικής παραδόσεως, μνημονεύεται και από τον βούλγαρο Μητροπολίτη Ivan
Snegarov, στις αρχές του 18ου αι52.
Ολιγόμηνη ήταν η παραμονή του πρώτου μετά την κατάργηση της Αρχιεπισκοπής
Αχριδών και την υπαγωγή της επισκοπής Μογλενών στο Πατριαρχείο, γνωστού
Μητροπολίτη Ναθαναήλ, καθότι προήχθη σε Μητροπολίτη της όμορης Μητρόπολης
Πελαγονίας53.
Στα τέλη του 18ου αι. έως τους πρώτους χρόνους μετά την κήρυξη της
επαναστάσεως του 1821 διαποιμαίνει τη Μητρόπολη ο Τιμόθεος, ο οποίος είχε να
αντιμετωπίσει αφ’ ενός την σκλήρυνση της στάσης των Τούρκων, μετά τις
εξεγέρσεις στη νότιο Ελλάδα, και αφ’ ετέρου την ανάγκη υποστήριξης στον αγώνα
των επαναστατημένων πατριωτών54. Εκτός της υλικής έχουμε και έμψυχη
συνεισφορά στον αγώνα, με την ένταξη πολιτών της περιοχής ως μελών της γνωστής
Φιλικής Εταιρίας55.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίσσονται γεγονότα και καταστάσεις την
εποχή που μιλάμε (19ος αι.), για να γίνουν κατανοητότερες, πρέπει να ειπωθεί ότι
εξαιτίας της μακραίωνης Οθωμανικής αυτοκρατορίας είχαν επέλθει σοβαρές
εθνολογικές και δημογραφικές μεταβολές, αλλάζοντας τα ποσοστά της σύνθεσης
του πληθυσμού μιας περιοχής56. Οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Μακεδονίας,
49

Μανάδη Ν., Ι. Μ. Νέας Πελαγονίας (1924-1930) ή Πτολεμαΐδος Εορδαίας (1930-1935), σελ. 61-63.
Του ιδίου, Επιστολές Μητροπολιτών Μογλενών, Φλώρινα 1999, σελ. 3.
50
Η Κέλλη είναι χωριό της Φλώρινας, το οποίο βρίσκεται στα όρια των νομών Φλώρινας-Πέλλας και
σύμφωνα με ιστορικές πηγές ήταν σημείο από το οποίο περνούσε η Εγνατία Οδός. Στον
δημοσιευθέντα επισκοπικό κατάλογο αναφέρει την Κέλλη ως επισκοπή υπαγόμενη στη Μητρόπολη
Θεσσαλονίκης. Συνεπώς η Κέλλη ως χωριό της Φλώρινας θα απετέλεσε για κάποια χρονική περίοδο
έδρα της επισκοπής. Η σχετική αναφορά έχει ως εξής: «…η Α΄ Μακεδονία κατά τον Ι΄ μ.Χ. αιώνα έχει
πόλεις ιη΄. Υπό τον Θεσσαλονίκης υπάγονται αι επισκοπαί: 1. Διοκλητιανουπόλεως, 2. Νίκης, 3.
Ηρακλείας, 4. Κέλλης…». Ρούκαλη Α., Ιστορικά Ι. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Αθήναι 2001, σελ. 37.
Πρβλ. Μελίσσα Λ., Ήθη και Έθιμα Κέλλης, Κέλλη 2003, σελ. 5.
51
Ο Νικηφόρος Μανάδης δημοσιεύει επιστολή του Μητροπολίτου Μογλενών Νεοφύτου με
ημερομηνία 26 Ιουνίου 1838 και τόπο συγγραφής και αποστολής το Εμπόριο. Έ.α., σελ. 61-63.
52
Ηλιάδη Β., έ.α., σελ. 21.
53
Προαγωγή ενός Μητροπολίτου θεωρούνταν η τοποθέτησή του σε μια ιεραρχικά ανώτερη
περιφέρεια. Η ιεράρχηση των εκκλησιαστικών διοικητικών περιφερειών, απ’ όπου διαφαίνεται και η
σπουδαιότητά τους, συνίσταται σε τρείς βαθμούς: α) Της Αρχιεπισκοπής, β) της Μητροπόλεως και γ)
της Επισκοπής. Σε κάθε Αρχιεπισκοπή υπάγονταν κάποιες Μητροπολιτικές περιφέρειες μαζί με τις
αντίστοιχες Επισκοπές τους. Η ανώτερη ιεραρχικά περιφέρεια είχε το δικαίωμα κυρωτικών
επεμβάσεων επί της κατωτέρας. Για παράδειγμα επίσκοποι, ιερείς, και λαϊκοί έπρεπε να
συμμορφώνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Μητροπολίτου, ο οποίος είχε το δικαίωμα
τιμωρίας σε περίπτωση ανυπακοής, καθώς επίσης και το δικαίωμα παύσης του επισκόπου της
περιοχής τους. Βακαλόπουλου Κ., έ.α, σελ. 141.
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Τσεκουνάρη Μ., Επίτομη Εκκλησιαστική Ιστορία της Φλώρινας, κεφ. 2.3 Η Μητρόπολη Μογλενών
τους τελευταίους αιώνες της τουρκοκρατίας ως το 1912.
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Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 148.
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Αναγνώστου Γ., Το Μετέωρο Βήμα της Μακεδονίας, Ιωάννινα 2011, σελ. 10.
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ανάλογα με τη γλωσσική διαστρωμάτωση και την εθνολογική σύνθεσή τους,
μπορούν να χωρισθούν σε τρεις ζώνες: α) Τη βόρεια ζώνη που φθάνει έως πάνω από
το Μοναστήρι και κατοικούνταν από σλαβόφωνους, οι οποίοι μετά τα μέσα του 19ου
αι. ταυτίζονται με τη βουλγαρική κίνηση, με προσχώρησή τους το 1870 στους
κόλπους της βουλγαρικής εξαρχίας. β) Τη μεσαία ζώνη η οποία ξεκινά από τον
Γράμμο και περιλαμβάνει τις περιοχές της Καστοριάς, Φλώρινας, Έδεσσας κ.λπ. Οι
κάτοικοι της ζώνης αυτής ήταν σλαβόφωνοι, ελληνόφωνοι, αλβανόφωνοι και
βλαχόφωνοι, οι οποίοι όμως, ακόμα και μετά την ίδρυση της βουλγαρικής εξαρχίας
(1870), διατηρούν στην πλειονότητά τους την ελληνική συνείδηση. Το σλαβικό
ιδίωμα που μιλιέται περιέχει βουλγαρικές, ελληνικές, βλάχικες, αλβανικές και
τούρκικες λέξεις. γ) Τη νότια ζώνη. Στη ζώνη αυτή το σλαβόφωνο στοιχείο είναι
μικρό και αφομοιώνεται από το ντόπιο συμπαγές ελληνικό. Εδώ ελάχιστες είναι και
οι γλωσσικές επιδράσεις57.
Διαδεχόμενος τον Τιμόθεο, αναλαμβάνει τα ηνία της επισκοπής ο πανάξιος
Μητροπολίτης Νεόφυτος. Η τριαντατετράχρονη (1824-1858) ποιμαντορία του θα
επιφέρει έναν έντονο πνευματικό οργασμό στην επικράτειά του. Επί των ημερών
του μεταφέρεται η έδρα της επισκοπής στη Φλώρινα58, για να παραμείνει πλέον εκεί
μόνιμα59. Τα όρια της επισκοπής περιλαμβάνουν τις περιοχές του Σούμπουτσκου
(Αλμωπία ή σήμερα Αριδαία), Οστρόβου (Άρνισσα), Καϊλαρίων (Εορδαία) και της
Φλώρινας. Οι ημέρες είναι χαλεπές, όμως ο δραστήριος Μητροπολίτης καταφέρνει
και πετυχαίνει την ανοικοδόμηση πολλών ναών στα χωριά60, κυρίως όμως
επιτυγχάνει να αποσπάσει την άδεια για να ανεγείρει ναό στη Φλώρινα. Πρόκειται
για το ναό του Αγ. Γεωργίου (1835), που για σειρά δεκαετιών ήταν ο κεντρικός ναός
της πόλης. Η ανέγερσή του ενισχύει την εκδοχή της επί Νεοφύτου μεταφοράς της
έδρας της επισκοπής στη Φλώρινα. Άλλωστε πώς θα ήταν δυνατό η έδρα της
επισκοπής να στερείται ναού; Η ανοικοδόμηση του ναού δηλώνει ακόμα τον
αυξημένο χριστιανικό πληθυσμό της πόλης61.
Πηδαλιούχος της τοπικής εκκλησίας το 1858 αναλαμβάνει ο από Δέρκων
Μελέτιος αντικαθιστώντας το Νεόφυτο, o οποίος θα οδηγεί το σκάφος της τοπικής
εκκλησίας για μια επταετία.
Την πρωτομαγιά του 1865 εκλέγεται νέος Μητροπολίτης Μογλενών μια
αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ο πρώην Κλαυδιουπόλεως Προκόπιος. Μια πρώτη
δοκιμασία, που αντιμετωπίζει κατά τους πρώτους μήνες μετά την ενθρόνισή του,
είναι η επιδημία χολέρας, που ενέσκηψε στην περιοχή της Φλώρινας. Όπως
διαφαίνεται από τις υπάρχουσες πηγές, αν και επί των ημερών του λειτουργεί στην
πόλη της Φλώρινας ελληνικό σχολείο, είχε άριστες σχέσεις και συνεργαζόταν άψογα
με τον Μοναστηριώτη Γυμνασιάρχη Ν. Φιλιππίδη62. Η πλημμελής αντιμετώπιση του
57

Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 164-165. Πρβλ. Αναγνώστου Γ., έ.α., σελ. 47.
Άλλοι θεωρούν ως επικρατέστερη εκδοχή ότι η μεταφορά της έδρας έγινε από το Μητροπολίτη
Μελέτιο (1858-1867). Ηλιάδη Β., έ.α., σελ. 23.
59
Μανάδη Ν., Επιστολές Μητροπολιτών Μογλενών, σελ. 3. Πρβλ. Τσεκουνάρη Μ., Επίτομη
Εκκλησιαστική Ιστορία της Φλώρινας, έ.α.
60
Ανεγείρονται ναοί στα χωριά Νίκη (1830), Σκοπιά (1832), Κάτω Κλειναί (1835), Κρατερό (1836),
Παρόρι (1837), στην Κλαδορράχη και στην Αγ. Παρασκευή το ίδιο έτος 1850. Τσεκουνάρη Μ., έ.α.
κεφ. 2.3.
61
Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3.
62
Ενώπιον της νέας απειλής εκ του βουλγαρικού σχίσματος, ανακύψαντος μετά τη δημιουργία της
Βουλγαρικής Εξαρχίας, ο Μοναστηριώτης Γυμνασιάρχης Ν. Φιλιππίδης μαζί με άλλους επτά
58
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ανακύψαντος ζητήματος του βουλγαρικού σχίσματος63 στην πόλη64, απόρροια της
Βουλγαρικής Εξαρχίας65, θα αποτελέσει την αιτία μεταθέσεώς του (1877) στη
Μητρόπολη Βεροίας66.
Τη θέση του μετατεθέντος Προκοπίου θα καταλάβει ο από Ειρηνουπόλεως
Γερμανός. Η εξέλιξη των γεγονότων τα επόμενα χρόνια στη Βαλκανική είναι
ραγδαία. Στις 24 Απριλίου 1887 ο Τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος Β΄ κηρύσσει τον
πόλεμο στην Τουρκία67. Η νικηφόρος έκβαση του πολέμου για τη Ρωσία, η οποία
κατέλαβε μέχρι και την Αδριανούπολη, θα προκαλέσει την υπογραφή της Συνθήκης
του Αγ. Στεφάνου (1878), η οποία για την Ελλάδα μόνο θετική δεν ήταν 68.
Δυσμενέστατη για τους Έλληνες κατοίκους της περιοχής της Μακεδονίας ήταν
κυρίως η απόφαση της συνθήκης, σύμφωνα με την οποία μια περιοχή θα
πατριώτες πρωτοστατεί στην ίδρυση μυστικής οργάνωσης, της «Φιλικής Εταιρίας». Θα δώσει όρκο
αγώνα και θυσίας για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, ενώπιον του ιερού Ευαγγελίου στη Μονή
Αγ. Τριάδος Πισοδερίου. Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 219. Πρβλ. Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3.
63
Με την ίδρυση της Βουλγαρικής εξαρχίας μερίδα χριστιανών της Φλώρινας (20 οικογένειες)
προσχωρεί στη βουλγαρική εκκλησία συγκροτώντας την εξαρχική κοινότητα της πόλης. Βούρη Σ., Η
ου
ου
Φλώρινα στο μεταίχμιο του 19 -20 αιώνα. Εθνικές συγκρούσεις και κοινωνικοί μετασχηματισμοί,
Πρακτικά Συνεδρίου Φλώρινα 1912-2002, Α.Π.Θ. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Τμήμα Βαλκανικών
Σπουδών, Φλώρινα 2004, σελ. 137. Το 1862 οι εξαρχικοί της Φλώρινας ιδρύουν βουλγαρικό σχολείο.
Μάρκου Δ., Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Η Φλώρινα, τόμ. κδ΄, σελ. 84.
64
Σε επιστολή του ο διπλωματικός υπάλληλος του Ελληνικού Προξενείου Μοναστηρίου Χ. Ν.
Νομικός, προς τον διδάσκαλο Α. Πηχεώνα, αναφέρει ότι κατά την επίσκεψή του στη Φλώρινα
πληροφορήθηκε από τον αδελφό του Μητροπολίτη ότι απουσίαζε σε περιοδεία, ενώ στην πόλη οι
εξαρχικοί «εσήκωσαν κεφαλήν». Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3.
65
Βουλγαρική Εξαρχία (1870). Με πρωτοφανή για τα εκκλησιαστικά χρονικά τρόπο ιδρύεται
αυτοκέφαλη εκκλησία με σουλτανικό φιρμάνι. Εν αγνοία του Πατριαρχείου με φιρμάνι της 28
Φεβρουαρίου/12 Μαρτίου 1870 ιδρύεται Βουλγαρική Εξαρχία με Σύνοδο εκ 13 Μητροπόλεων με
πρώτο έξαρχο τον Μητροπολίτη Βιδινίου Άνθιμο Α΄, με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Αυτό όμως που
θα επιφέρει το μεγαλύτερο πλήγμα για τον Ελληνισμό ήταν το άρθρο 10, σύμφωνα με το οποίο θα
μπορούσαν οι Μητροπόλεις να αυξηθούν προσαρτώντας περιοχές με κριτήριο την γλώσσα που
μιλούσαν οι κάτοικοι των περιοχών. Εάν τα 2/3 του πληθυσμού μιας περιοχής μιλούσε την
Βουλγαρική γλώσσα, θα μπορούσε να προσαρτηθεί στην Εξαρχία. Η ρύθμιση αυτή άνοιξε την όρεξη
της βουλγαρικής ηγεσίας για άσκηση προπαγάνδας αλλά και βιαιοτήτων στους κατοίκους,
προκειμένου να δηλώσουν πίστη στην Εξαρχία. Λάσκαρη Μ., Το Ανατολικόν Ζήτημα 1800-1923, τ.Α΄
(1800-1878), Εκδόσεις: Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη, σελ.270. Πρβλ. Κοππά Μ., έ.α., σελ. 41.
66
Την άποψη αυτή υποστηρίζει ο Στέργιος (Τέγος) Σαπουντζής (1875-1960), καταγόμενος από την
Κέλλη Φλώρινας, ο οποίος διετέλεσε Γραμματέας της Μητροπόλεως Μογλενών καθώς και πρώτος
Δήμαρχος Φλώρινας μετά την απελευθέρωση (1912).
67
Ρωσοτουρκικός Πόλεμος ήταν η συνέπεια της μη συμμορφώσεως της Τουρκίας με τη Διάσκεψη
της Κωνσταντινουπόλεως (Δεκέμβριος 1876), σύμφωνα με την οποία καθορίζονταν οι όροι
αποκαταστάσεως της ειρήνης μεταξύ Τούρκων και Σέρβων μετά τον μεταξύ τους πόλεμο. Εκτός της
αποδοχής υπό της Τουρκίας του όρου περί σεβασμού των ορθοδόξων υπηκόων της, η Διάσκεψη
δέχθηκε τον χωρισμό της Βουλγαρίας σε δύο τμήματα, την Ανατολική και την Δυτική. Το Δυτικό
τμήμα περιλάμβανε σχεδόν όλη την περιοχή της Μακεδονίας. Το χειρότερο όμως για την Ελλάδα
ήταν ότι ως κριτήριο για την ένταξη μιας περιοχής στη Βουλγαρική Εξαρχία ήταν η γλώσσα που
μιλούσαν οι κάτοικοι και όχι η συνείδησή τους. Το γεγονός αυτό θα κάνει τους Βουλγάρους να
προβούν σε προπαγάνδα και βιαιότητες, προκειμένου ο λαός να δηλώσει ότι είναι Βούλγαροι.
Λάσκαρη Μ., έ.α., σελ.283. Πρβλ. Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 224.
68
Με τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (3 Μαρτίου 1878) ιδρύεται συν τοις άλλοις η αυτόνομη
ηγεμονία της Βουλγαρίας, στην οποία προσαρτώνται, μεταξύ των άλλων περιοχών, η Θράκη και όλη
η Μακεδονία, πλην της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Η αυτοδιοικούμενη Βουλγαρία θα
εκτείνονταν από τον Δούναβη ως το Αιγαίο και προς δυσμάς θα είχε ως σύνορα την Πίνδο και τις
λίμνες των Πρεσπών και της Αχρίδας. Αναγνώστου Γ., έ.α., σελ. 43. Πρβλ. Λάσκαρη Μ., έ.α., σελ. 291.
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χαρακτηριζόταν Βουλγαρική με μόνο κριτήριο τη γλώσσα που μιλούσαν τα 2/3 του
χωριού ή της πόλης69. Έτσι, αρχίζει ένας αγώνας με θεμιτά και αθέμιτα μέσα
επικράτησης σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές των εξαρχικώνβουλγαρικών ομάδων, και την ένταξή τους εντός των ορίων της δικαιοδοσίας
τους70. Τον ίδιο χρόνο υπογράφεται και η Συνθήκη ή Συνέδριο του Βερολίνου (13
Ιουλίου 1878)71, η οποία μετριάζει κάπως τα δυσμενή αποτελέσματα της Συνθήκης
του Αγ. Στεφάνου. Οι δια των ανωτέρω συνθηκών παραχωρηθείσες στην ιδρυθείσα
Βουλγαρική Ηγεμονία περιοχές της Μακεδονίας, οι οποίες κατοικούνταν κυρίως
από ελληνικό πληθυσμό, μεταξύ αυτών και η Φλώρινα, εκφράζουν έντονες
διαμαρτυρίες προς την Πύλη για την υπαγωγή τους αυτή72. Ο Μητροπολίτης
Γερμανός μάλιστα μετά των όμορων Μητροπολιτών Πελαγονίας και Πρεσπών
συσκέπτονται για την αντιμετώπιση της δυσμενούς εξέλιξης και κυρίως του φόβου
εκσλαβισμού της περιοχής.
Ένα άλλο σημαντικό γεγονός που αναφύεται αμέσως μετά την υπογραφή της
Συνθήκης του Αγ. Στεφάνου, το οποίο θα επηρεάσει την περιοχή, είναι η κήρυξη της
Επανάστασης του Ολύμπου (1878)73. Μαρτυρίες του αρχείου του Υπουργείου
Εξωτερικών αναφέρουν τη συμμετοχή στην εξέγερση και την ένοπλη δράση
κατοίκων που διαμένουν κυρίως σε ορεινά χωριά της Φλώρινας, όπως των χωριών:
Μπούφι (Ακρίτας), Ράκοβο (Κρατερό), Ψίρι (Εθνικό) κ.ά. Μικροί επαναστατικοί
πυρήνες είχαν δημιουργηθεί και στις πόλεις της Φλώρινας και της Καστοριάς74.
Το τρίτο γεγονός που εκτυλίσσεται κατά τη διακονία του Γερμανού στην
επισκοπή Μογλενών και μπορεί να θεωρηθεί απόηχος της επανάστασης του
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Με την έκδοση του σχετικού φιρμανιού οι Βούλγαροι επιδίδονται σε έναν άνευ προηγουμένου
προσηλυτισμό των Μακεδόνων στην Εξαρχία, με την οποία πίστευαν ότι θα επιτευχθεί η
εκβουλγαροποίηση της περιοχής. Κουτσιαύτη Ε., Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Καστοριάς (18721876), Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 27.
70
Αναγνώστου Γ., έ.α., σελ. 42.
71
Η Συνθήκη ή το Συνέδριο του Βερολίνου υπογράφεται ύστερα από την αντίδραση της Ευρώπης, η
οποία έβλεπε φοβισμένη την κυριαρχία της Ρωσίας στα Βαλκάνια και περιόρισε αρκετά τα υπό της
συνθήκης του Αγ. Στεφάνου γεωγραφικά όρια της Βουλγαρικής Ηγεμονίας. Οι μεγάλες δυνάμεις της
Ευρώπης συμφωνούσαν τη συνέχιση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από την κάθοδο και
επικράτηση των Ρώσων. Το Συνέδριο του Βερολίνου επίσης είναι ορόσημο για την εξέλιξη στο
μέλλον του Ανατολικού Ζητήματος, αποτελώντας την αφορμή για την γένεση του μακεδονικού
ζητήματος. Λάσκαρη Μ., έ.α., σελ. 299. Πρβλ. Αναγνώστου Γ., έ.α., σελ. 30. Βακαλόπουλου Κ., έ.α.,
σελ. 247. Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3. Στο διπλωματικό παρασκήνιο το Ανατολικό Ζήτημα
προσδιορίζεται ως ζήτημα της Ρωσίας από τη μια και της Ευρώπης από την άλλη. Για τις αντίπαλες
αυτές δυνάμεις βασικός παράγοντας είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, που οδηγείται προς τη
διάλυση, χωρίς βέβαια να υποτιμάται ο αντίστοιχος Ελληνικός και σλαβικός ρόλος. Σβορώνου Ν.,
Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, ΘΕΜΕΛΙΟ 1994, σ. 105-110.
72
Με υπομνήματα προς την Πύλη, τις ελληνικές κυβερνήσεις και κυρίως την Ευρώπη οι κάτοικοι των
περιοχών διατρανώνουν την ελληνική τους ταυτότητα και ζητούν την ένωσή τους με την Ελλάδα και
σε αντίθετη περίπτωση την διατήρηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Να σημειωθεί ότι στα
Σκόπια περισυλλέγονται γύρω στις 14.000 υπογραφές, που στήριζαν τις απόψεις αυτές.
Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 225-226.
73
Το κίνημα οπλαρχηγών που προετοιμάστηκε για την ένωση της Μακεδονίας με την Ελλάδα, καθώς
και η δυναμική απάντηση στις άδικες για το Μακεδονικό ελληνισμό αποφάσεις της Συνθήκης του Αγ.
Στεφάνου, εκδηλώνεται στον Όλυμπο της Πιερίας στις 21 Φεβρουαρίου/3Μαρτίου 1878, εξ ου και το
όνομα. Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 226-227.
74
Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 234.
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Ολύμπου, είναι η αρπαγή από τον οπλαρχηγό Ναούμη Ορλίνη του Καϊμακάμη 75 της
Φλώρινας.
Όμως ο ορισμός του Γερμανού από το Πατριαρχείο ως Συνοδικού Μητροπολίτου
(1780), καθώς επίσης και διάφορες άλλες, επουσιώδεις κατά την γνώμη μας,
απουσίες του Μητροπολίτου για παράσταση σε κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις,
όπως αυτή της συμμετοχής του στην έναρξη της νέας σχολικής περιόδου της
Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, της χοροστασίας στο μνημόσυνο του
Οικ. Πατριάρχου Ιωακείμ Β΄, και άλλες παρόμοιες, και δεδομένης της κρίσιμης
επικρατούσας κατάστασης, είχαν ως συνέπεια να αφήνουν τη Μητρόπολη χωρίς
πηδαλιούχο76.
Το Νοέμβριο του 1881 πεθαίνει ο μητροπολίτης Σηλυβρίας Κύριλλος και
τοποθετείται στη θέση του, εκ μεταθέσεως, ο Γερμανός. Για το χηρεύοντα θρόνο της
επισκοπής Μογλενών τίθενται ως υποψήφιοι ο Δεβρών Καλλίνικος, καθώς και οι
Μητροπολίτες Καλλιουπόλεως και Πολυανής. Τελικώς, μετά τη γενομένη
ψηφοφορία στον πατριαρχικό ναό, μητροπολίτης της επισκοπής Μογλενών εξελέγη
ο πρώην Δεβρών Καλλίνικος, ο οποίος στις αρχές του Δεκεμβρίου αναχωρεί για την
Μητροπολιτική του Περιφέρεια.
Ευχάριστο γεγονός ήταν η κατά το πρώτο έτος της ποιμαντορίας του Καλλινίκου,
άφιξη του Έλληνα Προξένου στο Μοναστήρι Γ. Δόκου, τον Ιούλιο του 1882, στην
υποδοχή του οποίου παρέστη ο ίδιος μαζί με άλλους όμορους Μητροπολίτες
(Πρεσπών, Αχριδών και Καστορίας), επικεφαλής αντιπροσωπείας ιερέων, δασκάλων
και εφόρων των σχολείων της Φλώρινας.
Ο Καλλίνικος αγωνιά για την εκπαίδευση στην επαρχία του77. Συμμετέχει στην
εορτή των Τριών Ιεραρχών και ως επικεφαλής μεγαλειώδους πομπής κατευθύνεται
από τον Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου στην αίθουσα του σχολείου, όπου σε μια λαμπρή εορτή
γίνεται η βράβευση ευεργετών και συνδρομητών των σχολείων της πόλης. Μάλιστα
με έκθεσή του προς τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης αναφέρει το ευχάριστο
γεγονός ότι στην επαρχία του δεν λειτουργούσαν ουνιτικά και ρουμανικά σχολεία78.
Ταυτοχρόνως όμως επισημαίνει το ανησυχητικό φαινόμενο της συχνής παρουσίας
του διερμηνέα του Ρουμανικού Προξενείου σε βλαχόφωνα χωριά της Αριδαίας. Η
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Καϊμακάμης: Υποδιοικητής. Εκ του ρήματος καήμ-μακάμ που δηλώνει τον τοποτηρητή, τον
αναπληρωτή στρατιωτικής ή διοικητικής υπηρεσίας. Καϊμακάμης ο διευθύνων έναν Καζά, εν
προκειμένω της Φλώρινας. Ως στρατιωτικός βαθμός ισοδυναμεί με το βαθμό του συνταγματάρχη.
Λεξικό Ελευθερουδάκη τ. 7, σ. 50.
76
Σε αντιδιαστολή με τη συμπεριφορά του Γερμανού έρχεται η δράση του όμορου Μητροπολίτου
Καστορίας Κωνσταντίου, ο οποίος έχοντας στη δικαιοδοσία του χωριά τα οποία ανήκαν στον Καζά
της Φλώρινας και ήταν πλησίον αυτής, όπως αυτά του Περάσματος, Δροσοπηγής, Φλαμπούρου,
Ανταρτικού, Βατοχωρίου, Λεχόβου, Αετού, Νυμφαίου κ.ά., τα επισκέπτεται τονώνοντας το εθνικό
αίσθημα των κατοίκων, εγκαινιάζοντας σχολεία, αλλά και διενεργώντας έρανο, τα έσοδα του οποίου
εστάλησαν στο Πατριαρχείο υπέρ της Παιδείας. Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3.
77
Μέλημα της Ελλάδος ήταν να αποστέλλονται στην περιοχή της Μακεδονίας έμπειροι Ιεράρχες, οι
οποίοι θα προωθούσαν την εθνική ιδέα και θα στήριζαν την Παιδεία. Είναι πολλές οι περιπτώσεις
που τα σχολεία χωριών στηρίζονταν στο παγκάρι της Εκκλησίας. Ο Καλλίνικος θέλοντας να ενισχύσει
τον ελληνισμό της περιοχής της Αριδαίας, στην οποία είχε αποσταλεί εξαρχικός ιερέας για
προσηλιτισμό των κατοίκων, ιδρύει σχολεία στα χωριά Πρόμαχοι και Όρμα. Βακαλόπουλου Κ., έ.α.,
σελ. 248-249. Πρβλ. Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3.
78
Η Ρουμανία, με πρόσχημα τη συγγενική σχέση με τη βλάχικη γλώσσα, ασκεί προπαγάνδα στα
βλαχόφωνα χωριά της Μακεδονίας και κυρίως της Ηπείρου επιδιώκοντας την ίδρυση του κράτους
της Πίνδου. Νικολαϊδου-Τζίτζη Ε., Η Ρουμανική προπαγάνδα στο Βιλαέτι Ιωαννίνων και στα
ου
βλαχόφωνα χωριά της Πίνδου (μέσα 19 αι. - 1900), Ιωάννινα 1995.
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ανησυχία του αυτή θα επιβεβαιωθεί σε εκθέσεις των διαδόχων του, οι οποίοι
κάνουν λόγο για ρουμανική διείσδυση στην περιοχή79. Αναφορές της μη
διασωθείσας έκθεσης του Καλλινίκου βρίσκουμε σε διάσπαρτες πηγές, εκ των
οποίων επιπλέον πληροφορούμαστε ότι κατά το σχολικό έτος 1884-85 στην επαρχία
της Φλώρινας λειτουργούσαν 30 Ελληνικά σχολεία, ενώ 966 μαθητές φοιτούσαν σ’
αυτά80.
Έτερο ευχάριστο γεγονός για τον τόπο ήταν η απογραφή του χριστιανικού
πληθυσμού το 1884. Από το αποτέλεσμα της απογραφής διαφάνηκε η υπεροχή του
ελληνικού στοιχείου έναντι των εξαρχικών. Στην επαρχία Μογλενών καταγράφηκαν
2.433 Πατριαρχικές οικογένειες και μόνο 699 εξαρχικές81.
Ωστόσο το 1886 ο Καλλίνικος κινδυνεύει να χάσει το θρόνο, μετά από
παρέμβαση και υπόδειξη της Ελληνικής κυβερνήσεως προς το Πατριαρχείο, για
απομάκρυνσή του, με την αιτιολογία ότι δεν δραστηριοποιούνταν όπως θα
έπρεπε82.
Όμως το Πατριαρχείο δεν υπάκουσε στις υποδείξεις αυτές και συνέχισε να
διατηρεί στο θρόνο τον ιεράρχη. Τη χρονιά αυτή ο Καλλίνικος ήταν συνοδικός, η
παράταση όμως της θητείας του για ένα ακόμα έτος τον αναγκάζει να ζητήσει το
διορισμό βοηθού επισκόπου. Το αίτημά του εισακούεται και εκλέγεται ως βοηθός
επίσκοπος Μογλενών ο Άνθιμος Πελτέκης με τον τίτλο Επίσκοπος της πάλαι ποτέ
διαλαμψάσης επισκοπής Σινάδων.
Ο Άνθιμος, γνώστης της Βουλγαρικής γλώσσας, διαμένει ήδη από τις αρχές του
1888 στη Φλώρινα. Απόντος, όπως ειπώθηκε, του Καλλινίκου ως συνοδικού στην
Κωνσταντινούπολη, ο Άνθιμος μεταβαίνει και διαμένει στη Γευγελή για έναν
ολόκληρο χειμώνα, προκειμένου να εισπράξει τα αρχιερατικά δικαιώματα από τις
εκεί κοινότητες, αφήνει όμως ακέφαλη την έδρα της Μητροπόλεως83. Η ενέργεια
79

Μετά το Συνέδριο του Βερολίνου και κυρίως μετά την ίδρυση Μακεδονορρουμανικού συλλόγου
στο Βουκουρέστι και του ρουμανικού προξενείου στη Θεσσαλονίκη, οι Ρουμάνοι διεκδικούν τους
Βλάχους. Η Ρουμανική προπαγάνδα και ο προσηλυτισμός στον ελληνοβλαχικό πληθυσμό της
Μακεδονίας είναι έντονοι. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την ίδρυση ρουμανικών σχολείων ακόμα
και εκκλησιών στις οποίες η λατρεία θα γίνονταν στη ρουμανική γλώσσα. Βακαλόπουλου Κ., έ.α.,
σελ. 275-276. Πρβλ. Κολιοπούλου Ι., έ.α., σελ. 76.
80
Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3.
81
Ο ευρωπαϊκός τύπος με πρωτοβουλία του Βέλγου δημοσιογράφου και καθηγητή του
Πανεπιστημίου της Λιέγης de Laveley παρουσίασε παραποιημένα στοιχεία του απολογισμού, στα
οποία το βουλγαρικό στοιχείο παρουσιάζονταν υπερέχον του ελληνικού. Βέβαια οι αντιδράσεις των
Ελλήνων της Μακεδονίας ήταν έντονες. Διοργανώθηκαν πορείες σε μεγάλες πόλεις (Θεσσαλονίκη,
Δράμα, Σέρρες, Μοναστήρι κ.α.) και εστάλη επιστολή προς τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, στην οποία
μεταξύ άλλων αναφέρεται «Οι αντιπρόσωποι της Ελληνικής Κοινότητος Θεσσαλονίκης και των
Επισκοπών αυτής …Μοναστηρίου, Πρεσπών, Φλωρίνης, Καστοριάς …μετ’ εκπλήξεως και
αγανακτήσεως ανέγνωσαν τας δημοσιευθείσας εσχάτως εν τω ευρωπαϊκώ και ιδίως εν τω αγγλικώ
Τύπω στατιστικάς πληροφορίας …εν αίς ο ημέτερος πληθυσμός καθ’ άπασαν την Μακεδονίαν
καταβιβάζεται εις μόνον 57.480, αναβιβαζομένου δια μυστηριώδους μηχανής του βουλγαρικού
πληθυσμού…». Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 266-269.
82
Το ελληνικό κράτος λάμβανε σοβαρά υπ’ όψιν τις εκθέσεις των Ελλήνων προξένων, οι οποίοι μια
από τις βασικές αρμοδιότητές που είχαν ήταν να ελέγχουν τη δράση των Μητροπολιτών. Από τις
εκθέσεις διαφαίνεται ότι ορισμένοι Μητροπολίτες έδειχναν μια εικόνα χαλαρότητας και ενδοτισμού
απέναντι στην εξαρχική απειλή. Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 248.
83
Προκειμένου να πληρώνει ο Πατριάρχης στον Σουλτάνο το ετήσιο ποσό που του επεβλήθη το
1474, το οποίο ήταν εξαιρετικά μεγάλο, απευθυνόταν σε εύπορους Φαναριώτες για τη σύναψη
δανείων και σε επισκόπους οι οποίοι συγκέντρωναν τα χρήματα από τους πιστούς με τη μορφή
φορολογίας. Κατακρίθηκε η ενέργεια της σκληρής φοροεισπρακτικής τακτικής των Μητροπολιτών
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αυτή προκαλεί τη δυσφορία του Προξένου του Μοναστηρίου84, ο οποίος
καυτηρίασε τη συμπεριφορά αυτή του Επισκόπου σε μια εποχή που η Βουλγαρική
προπαγάνδα οργίαζε, να αφήσει δηλαδή το λαό απροστάτευτο στις επιβουλές της
Βουλγαρικής Εξαρχίας. Τον ερχόμενο χρόνο (1889) ο Πρόξενος επισκέπτεται τη
Φλώρινα, μένοντας με τις καλύτερες εντυπώσεις, διότι διαπίστωσε ότι στην πόλη
λειτουργούσαν πολλά και επιβλητικά σχολεία.
Η συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση στην περιοχή, από την αυξανόμενη
βουλγαρική προπαγάνδα, εντείνεται με την εγκατάσταση των Bουλγάρων
επισκόπων Θεοδοσίου στα Σκόπια και Συνεσίου στην Αχρίδα, των οποίων η δράση
ήταν μεγάλη, αποφέροντας θετικά αποτελέσματα στο βουλγάρικο επεκτατισμό 85. Σε
πολλά όμως χωριά ήταν έντονη η αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι με τις
αντιστάσεις που προέβαλαν απέτρεψαν τη διείσδυση των Βουλγάρων.
Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα των χωριών Βέρμπιανη (Ιτιά) 86 του Καζά της
Φλώρινας, καθώς και του χωριού Ζέλενιτς (Σκλήθρο) του Καζά της Καστοριάς87.
Ο Καλλίνικος, είτε λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του είτε για λόγους
υγείας88, υποβάλλει την παραίτησή του (1891). Διάδοχός του εκλέγεται ο πρώην
Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Αβέρκιος, ο οποίος θα ποιμάνει το λαό της Επισκοπής
Μογλενών για μικρό χρονικό διάστημα (1891-1894), επιδεικνύοντας όμως
σημαντικό έργο, κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης. Ζητεί με επιστολές του προς
τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης να αποσταλούν δάσκαλοι, διότι υπήρχε έντονος ο
κίνδυνος να ανοίξουν σχολεία οι εξαρχικοί89.
και θεωρήθηκε ως μία από τις αιτίες απόσχισης των πιστών από την Πατριαρχική Εκκλησία και
ένταξής τους στην εξαρχική, η οποία δεν είχε καμία απαίτηση από τους πιστούς. Χαρακτηριστική
είναι η επισήμανση του απεσταλμένου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών Κωνσταντίνου
Χατζηλαζάρου στο Κιλκίς, ο οποίος διαπιστώνει με έκπληξη την ρευστότητα του πληθυσμού της
περιοχής, την οποία αποδίδει στην απληστία των Επισκόπων. Αναγνώστου Γ., έ.α., σελ. 15. Ο
Κωνσταντίνος Χατζηλαζάρου γράφει στον Στ. Δραγούμη, Υπουργό Εξωτερικών, ότι η άσκηση των
καθηκόντων του Επισκόπου ήταν η αιτία της απόσχισης του πληθυσμού «από την πάτριον αυτών
εκκλησίαν και να ενταχθούν στην Εξαρχία καθ’ ότι δεν υποχρεούνται να πληρώνουν αντιμισθία στον
εξαρχικό Επίσκοπο». Αρχείο Στεφ. Δραγούμη, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, φ. 116.4, Κωνσταντίνου
Χατζηλαζάρου προς Στ. Δραγούμη, Θεσσαλονίκη, 15 Σεπτεμβρίου 1892. Πρβλ. Κοππά Μ., έ.α., σελ.
39.
84
Ο Ιωάννης Κολιόπουλος αναφερόμενος στους Ορθοδόξους Ιεράρχες ως μια εκ των ηγετικών
ομάδων των Ελλήνων γράφει, ότι «αποτελούσαν οργανικά μέλη του καθεστώτος που είχε θεσπίσει
και επιβάλει ο ξένος κυρίαρχος… και μολονότι προέρχονταν από τους κόλπους των Χριστιανών
υπηκόων του Σουλτάνου, δεν ταυτίζονταν πάντοτε, αποκλειστικά και πειστικά, με τα συμφέροντα
των ομοθρήσκων συμπατριωτών τους». Κολιόπουλου Ι., έ.α., σελ. 40.
85
Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 300-301.
86
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δραστηριοποίησης του Συνεσίου είναι η επίσκεψή του το 1890
στο χωριό Ιτιά, πλησίον της Φλώρινας και ανήκοντος στη δικαιοδοσία του επισκόπου Μογλενών,
όπου με τους ολιγάριθμους εξαρχικούς του χωριού διεκδικεί οικόπεδο το οποίο ανήκε στην
Πατριαρχική εκκλησία, προκειμένου να κτίσει ναό. Η πρώτη απόπειρά του αυτή πέφτει στο κενό,
επανέρχεται όμως και επιτυγχάνει το σκοπό του, αφού πρώτα είχε λάβει την άδεια από τις
Οθωμανικές αρχές. Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3.
87
Οι εξαρχικοί έφθαναν σε σημείο να καταλαμβάνουν τους ναούς των χωριών και να επιδιώκουν την
τέλεση της θ. λειτουργίας στη Βουλγαρική γλώσσα. Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 301.
88
Μαρτυρούνται προβλήματα υγείας που έχουν σχέση με την όρασή του, για την αντιμετώπιση των
οποίων ταξιδεύει το 1885 στη Βιέννη. Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3.
89
Με επιστολή του Αβερκίου προς το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης επισημαίνεται ο κίνδυνος
κατάληψης από τους εξαρχικούς του νευραλγικής σημασίας χωριού της Αριδαίας Πρόμαχοι.
Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3. Σε άλλη απαντητική επιστολή του Μητροπολίτου Κοζάνης
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Ένδειξη-απόδειξη ότι επί Αβερκίου η έδρα της Μητροπόλεως Μογλενών για
κάποιο χρονικό διάστημα είχε μεταφερθεί στο Εμπόριο, θα μπορούσε να
αποτελέσει, μαζί με άλλα στοιχεία που βρέθηκαν στο χωριό Εμπόριο, η απαντητική
επιστολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κοζάνης Κωνσταντίου προς τον
Μητροπολίτη Αβέρκιο, η οποία εστάλη στο Εμπόριο και όχι στη Φλώρινα90.
Σε κώδικες του Πατριαρχείου διασώζονται επιστολές του Πατριάρχου προς τον
Αβέρκιο, ζητώντας του πληροφορίες για τα τεκταινόμενα στην επαρχία του, για την
βουλγαρική προπαγάνδα, για τη δράση τινών εξαρχικών αρχιμανδριτών στις
κοινότητες Αρμενοχωρίου και Κέλλης.
Από στατιστική έκθεση που υποβάλλει στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης (1892)
πληροφορούμαστε ότι στην επισκοπή Μογλενών υπάγονται 107 κοινότητες,
αριθμός που δείχνει το μέγεθος και τα όρια της επισκοπής91.
Μετά μόλις τετραετή παραμονή (1891-1894) στη Φλώρινα ο Αβέρκιος
παραιτείται και αποσύρεται στη γενέτειρά του Καλλίπολη της Ανατολικής Θράκης.
Νέο Αρχιερέα της Μητρόπολης Μογλενών εκλέγει η Ιερά Σύνοδος του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, την 30η Απριλίου 1894, τον Ιωαννίκιο Μαργαριτιάδη
(1830). Γέννημα και θρέμμα της Πόλεως, διετέλεσε, πριν την εκλογή του ως
Μητροπολίτου Μογλενών, Επίσκοπος Ελαίας, έπειτα βοηθός του Εφέσου και τέλος
Μητροπολίτης Κίτρους92.
Η περίοδος της διαποίμανσής του στη Μητρόπολη Μογλενών είναι πολύ
κρίσιμη. Οι εξωτερικές απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει συνίστανται:
1ον. Στην ολοένα αυξανόμενη επιθετικότητα των Βουλγάρων93, οι οποίοι
επωφελούμενοι της μεγάλης ανεκτικότητας και πολλές φορές της ευνοϊκής στάσης
της τουρκικής αρχής94, προωθούσαν τους πολιτικούς τους στόχους στην περιοχή της
Μακεδονίας, πολλές φορές με ωμό και βίαιο τρόπο95.
Κωνσταντίου σχετικά με την κατάληψη των σχολείων του Εμπορίου από σχισματικούς, λαμβάνει την
απάντηση ότι, «…επέδωκα τακρίριον τη Α. Εξοχότητι, δι’ ου εξεζήτησα την απόδοσιν του ετέρου
τούτων τοις Ορθοδόξοις». Μανάδη Ν., Επιστολές Μητροπολιτών Μογλενών, ανάτυπο από περιοδικό
Αριστοτέλης τ. 252, Φλώρινα Ιούνιος 1999, σελ. 11-12.
90
Μανάδη Ν., έ.α., σελ. 11.
91
Από την έκθεση αυτή, εκτός των ορίων της επισκοπής και την καταγραφή των χωριών που ανήκουν
σ’ αυτήν, πληροφορούμαστε και τον αριθμό των Πατριαρχικών και εξαρχικών οικογενειών που ζουν
σε κάθε κοινότητα. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση, η επισκοπή Μογλενών κατείχε 28 ορθόδοξες
κοινότητες της Νομαρχίας Μοναστηρίου στις οποίες ζούσαν 1.783 οικογένειες, 766 πατριαρχικές και
679 σχισματικές οικογένειες. Το τμήμα της Θεσσαλονίκης αποτελούνταν από 27 πατριαρχικές
κοινότητες 2.274 οικογενειών και 12 κοινότητες που προσχώρησαν στους σχισματικούς. Τσεκουνάρη
Μ., έ.α., κεφ. 2.3.
92
Εορτολόγιο 2004 Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας.
93
Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς των Βουλγάρων στο χρονικό του
Γαλαξειδίου, που αναφέρει ότι οι «Μπολγάροι…αγριωποί και χριστιανομάχοι άνθρωποι …εμπήκασι
στην Ελλάδα και από σπαθίου και κονταρίου εχαλάσασι τους Χριστιανούς». Σάθα Κ., Χρονικόν
αδέκδοτον Γαλαξειδίου, Αθήνα 1865, σελ. 192.
94
Ανενόχλητα δρούσε μεγάλος αριθμός Βουλγάρων πολιτικών πρακτόρων της Εξαρχίας στη
Μακεδονία. Ενδεικτική της φιλοβουλγαρικής στάσης της Πύλης ήταν, επί παραδείγματι, η διεξαγωγή
των εξετάσεων των βουλγαρικών σχολείων της Θεσσαλονίκης, τη παρουσία ντόπιων τουρκικών
αρχών. Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 301.
95
Την ημέρα της εορτής του Αγ. Παντελεήμονος σχισματικοί της Φλώρινας προσπάθησαν να
καταλάβουν το αγίασμα του Αγίου, στον ομώνυμο λόφο Φλωρίνης, καθώς προηγήθηκαν της
ελεύσεως του Μητροπολίτου Ιωαννικίου. Μη πτοηθείς ο Μητροπολίτης αντέδρασε έντονα
ενθαρρυμένος από την ισχυρή παρουσία των Ελλήνων πιστών, καταφέρνοντας να επιβληθεί. Οι
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2ον. Στην επίσης επίμονη και βίαιη
προσπάθεια
των
Ρουμάνων
να
προσελκύσουν βλαχόφωνα χωριά, κυρίως
της περιοχής Αριδαίας96 και να τα
προσαρτήσουν στη σφαίρα επιρροής τους
και
3ον. Στην αντιμετώπιση της νεοφανούς
παρουσίας του Σερβικού επεκτατισμού,
που διεκδικούσε ρόλο στην περιοχή97.
Αντιλαμβανόμενος τις απειλές αυτές ο
Ιωαννίκιος, δρα κατά περίπτωση καίρια
και αποτελεσματικά.
Ανάμνηση
της
παρουσίας
του
Μητροπολίτου Ιωαννικίου στη Φλώρινα
αποτελεί το Μητροπολιτικό Μέγαρο, το
οποίο ανέγειρε. Είναι το ίδιο κτίριο στο
οποίο στεγάζεται η Ιερά Μητρόπολη
Φλωρίνης έως και σήμερα. Αν και έχει
Εικόνα 4. Μητροπολίτης Μογλενών
Ιωαννίκιος Μαργαριτιάδης
υποστεί δύο ανακαινίσεις, οι αλλαγές που
1894 - 1905
υπέστη αφορούν κυρίως το εσωτερικό του
κτιρίου ενώ οι εξωτερικές επεμβάσεις είναι επουσιώδεις 98. Με συνδρομές των
πιστών της κοινότητας της Φλώρινας, με την αρωγή του Ι. Ναού Αγ. Γεωργίου και τη
γενναία προσφορά του Ευσταθίου Ευγενίδη, Τραπεζίτη της Κωνσταντινουπόλεως,
το Μέγαρο ανεγέρθηκε σε διάστημα ενός έτους.
Τα χρόνια που θα ακολουθήσουν για την Μητρόπολη Μογλενών είναι ζοφερά. Η
επιθετικότητα των βουλγαρικών επαναστατικών ομάδων99 έφθασε στο
αποκορύφωμά της. Ο Ιωαννίκιος σε επιστολή του (28/3/1903) προς το Οικουμενικό
Πατριαρχείο, περιγράφοντας το δόλιο τρόπο που μεταχειρίζονται οι Βούλγαροι

οθωμανικές όμως αρχές έκλεισαν το αγίασμα για την αποφυγή γεγονότων μεταξύ Ελλήνων και
σχισματικών. Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3.
96
Η ρουμανική προπαγάνδα τον Οκτώβριο του 1895 επιτίθεται βίαια στην κοινότητα ΛαγκαδιάςΑριδαίας καταλαμβάνοντας το εκεί ελληνικό σχολείο. Μετά από δύο έτη (1897) επιχειρεί διείσδυση
στην κοινότητα Αρχαγγέλων και εγκαθιστά ρουμανοδιδάσκαλο. Άμεση ήταν η αντίδραση του
Ιωαννικίου, ο οποίος έστειλε τακρίρια (επίσημα έγγραφα) στις οθωμανικές αρχές, αποτρέποντας τις
ενέργειες των Ρουμάνων. Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3.
97
Η σερβική πολιτική επέκτασης σε περιοχές κυρίως της βόρειας Μακεδονίας ενεργοποιήθηκε
καθυστερημένα. Μόλις το 1890 άρχισαν να πυκνώνουν οι πολιτικές ενέργειες των Σέρβων στη
Μακεδονία. Με βίαιο τρόπο προσπαθούν να καταλάβουν ελληνικές εκκλησίες και σχολεία.
Προσεγγίζουν το βουλγαρικό στοιχείο της περιοχής, όπου όμως βρίσκουν σθεναρή αντίσταση.
Εγκαθιστούν προξένους στα Σκόπια και στο Μοναστήρι. Ο Σέρβος Πρόξενος στο Μοναστήρι Body
δραστηριοποιείται έντονα και προσπαθεί να προσελκύσει το ελληνόφωνο και σλαβόφωνο πληθυσμό
του χωριού Μπούφι (σήμερα Ακρίτας του Ν. Φλώρινας). Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 306-308.
98
Εορτολόγιο 2004 Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας. Πρβλ. Τσεκουνάρη Μ.,
έ.α., κεφ. 2.3. Πρβλ. Ρούκαλη Α., έ.α., σελ. 13.
99
Η ίδρυση (3/11/1983) στη Θεσσαλονίκη της Ε.Μ.Ε.Ο. (Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική
Οργάνωση), οργάνωσης καθοδηγούμενης από τη Βουλγαρία, είχε ως σκοπό την δημιουργία
επαναστατικών ομάδων στη Μακεδονία με σκοπό την εξέγερση και τη δημιουργία της αυτόνομης
Μακεδονίας. Αναγνώστου Γ., έ.α., σελ. 81-85.
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επαναστάτες100 και κυρίως τη βία την οποία ασκούσαν στους πολίτες, αναφέρει
χαρακτηριστικά ότι ενώπιον της βουλγαρικής πίεσης οι πολίτες: «…άκοντες
εκποιούσι τα εαυτών υποζύγια και κτήνη εις ευτελεστάτας τιμάς και αποτίουσι τα
βία απαιτούμενα ποσά…»101. Η επακόλουθη εξέγερση του Ilinden (Ίλιν-Ντεν)102 θα
έχει για τον τόπο οικτρά αποτελέσματα103. Πολλά χωριά παραδίδονται στις
φλόγες104 και άλλα καταστρέφονται ολοσχερώς105.
Με τη λήξη της εξέγερσης του Ίλιντεν (Αύγουστος 1903) και της καταπνίξεώς της
από τους Τούρκους, ενώ θα περίμενε κανείς την παύση των εχθροπραξιών και την
επικράτηση της ειρήνης, όμως η αδυναμία της τουρκικής αρχής να ηρεμήσει την
κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι επιδρομές από μέρους των
βουλγαρικών επαναστατικών ομάδων, οι οποίες κυρίως στρέφονται εναντίον των
Ελλήνων κατοίκων που αρνούνταν να δηλώσουν υποταγή στην εξαρχία106. Ο
Μητροπολίτης Ιωαννίκιος σε δύο εκθέσεις που υποβάλλει προς το Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης, στη μεν πρώτη με ημερομηνία 9/2/1904 πληροφορεί τον
Θεσσαλονίκης για τη βουλγαρική εισβολή στο χωριό Κέλλη107 και την δια της βίας
προσπάθεια επιβολής του σχίσματος. Στη δε δεύτερη, την οποία υποβάλλει σε
διάστημα μόλις τριών ημερών (12/2/1904), περιγράφοντας την ζοφερή κατάσταση
που επικρατούσε στην περιφέρειά του, αναφέρει˙ «Το λεκανοπέδιο Φλωρίνης
καίεται υπό φλογών της κτηνώδους βίας των απειλών του περιστρόφου και του
εγχειριδίου προς εξαναγκασμόν των ορθοδόξων εις αποσκίρτησιν…» 108.
100

Η βούληση της Βουλγαρίας για επικράτησή της στο χώρο της Μακεδονίας, κρυμμένη πίσω από το
σύνθημα της Ε.Μ.Ε.Ο (Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση), «Η Μακεδονία για τους
Μακεδόνες», τις υποσχέσεις της για ανακούφιση του λαού από τους δυσβάστακτους φόρους και την
διανομή των τσιφλικιών, κατάφερε να εξεγείρει ευάριθμη ομάδα πολιτών η οποία εντάχθηκε στον
ένοπλο αγώνα. Οι επαναστατικές αυτές ομάδες, όπου συναντούσαν αντιδράσεις και αρνήσεις από
τους πολίτες να τους ακολουθήσουν ή να δηλώσουν ότι ήταν «εξαρχικοί», προέβαιναν σε επιθετικές
ενέργειες και ωμότητες. Αναγνώστου Γ., έ.α., σελ. 81-85.
101
Επίσημα έγγραφα περί της εν Μακεδονία οδυνηρής καταστάσεως, Εν Κωνσταντινουπόλει εκ του
Πατριαρχικού Τυπογραφείου 1906, εκδ. οίκος Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1993, σ.35, 41-48 και
55.
102
Ilin-Den, ημέρα της γιορτής του προφήτου Ηλία (20 Ιουλίου). Κατά την ημέρα αυτή 20/7/1903,
δίδεται το σύνθημα της εξέγερσης των ένοπλων βουλγαρικών ομάδων εναντίον των Τούρκων σε
ολόκληρη τη Δυτική και κυρίως τη Βορειοδυτική Μακεδονία. Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 410. Πρβλ.
Αναγνώστου Γ., έ.α., σελ. 95 κ.ε.
103
Μόνο στο χωριό Άρμεντσκο (σήμερα Άλωνα) της Φλώρινας, σφαγιάσθηκαν από τον τουρκικό
στρατό 130 Έλληνες κάτοικοι. Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 412.
104
Ο Κ. Βακαλόπουλος αναφερόμενος στα αποτελέσματα της εξέγερσης αναφέρει: «Ο απολογισμός
της εξέγερσης του Ίλιντεν υπήρξε θλιβερός για όλόκληρο τον χριστιανικό πληθυσμό της Μακεδονίας,
αφού καταστράφηκαν πολλά ελληνικά, βουλγαρικά και μικτά χωριά από τον τουρκικό στρατό.
Ανάμεσα στα χωριά αυτά της Δυτ. Μακεδονίας μνημονεύονται το Ράκοβο (Κρατερό), το Μπούφι, η
Οψίρινα (Εθνικό), η Μπίτουσα (Παρόρι), η Πρεκοπάνα (Περικοπή), η Νερέτη (Πολυπόταμος), ο
Αετός…». Έ.α., σελ. 412. Η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σοφία Βούρη κάνει λόγο για
πυρπόληση 70 χωριών, γεγονός που προκάλεσε τη μετακίνηση πληθυσμού από τα χωριά προς την
πόλη της Φλώρινας.
105
Τα χωριά Κρατερό και Ακρίτας καθώς και ο οικισμός της Μπάνιτσας (σήμερα Βεύη)
καταστρέφονται ολοσχερώς. Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3. Πρβλ. Αναγνώστου Γ., έ.α., σελ. 96.
106
Αναγνώστου Γ., έ.α., σελ. 98. Πρβλ. Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 412.
107
Ο Κ. Βακαλόπουλος μεταξύ των χωριών (Κάτω Κλέστινας, Αρμένσκου, Σουροβίτσοβου, Πέτρισκου
(Πέτραι), Γραμματικού, Πάτελι, Εξισού), στα οποία κατοικούσαν συμπαγείς σλαβόφωνοι Έλληνες,
συμπεριλαμβάνει και το Γκορνίτσοβον (Κέλλη). Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 414.
108
Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3.

31

Εκτός όμως των εξωτερικών απειλών ο Ιωαννίκιος είχε να αντιμετωπίσει και την
καχυποψία και αντίδραση μεμονωμένων στοιχείων εντός του ποιμνίου του. Μικρή
ομάδα Φλωρινιωτών διαμαρτυρήθηκε εγγράφως στο Πατριαρχείο, κατηγορώντας
τον ποιμενάρχη τους για χλιαρή στάση απέναντι στο σλαβικό επεκτατισμό. Σε
αυστριακές πηγές εκφράζεται η άποψη ότι ο Ιωαννίκιος επεδείκνυε φιλοσερβική
στάση. Άλλοι δε του επισύναψαν την κατηγορία του φιλότουρκου. Από την πλευρά
του, ο Μητροπολίτης απαντά στις κατηγορίες με απολογητικές επιστολές προς το
Πατριαρχείο109.
Το Πατριαρχείο δικαιώνει πανηγυρικά τον Ιωαννίκιο και μάλιστα, μετά από
πρόταση του, λαμβάνει το παράσημο Μεδζητιέ Γ΄ τάξεως, από την αυτοκρατορική
κυβέρνηση110.
Από έκθεσή του προς τον Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης (Μάιος 1904) μαθαίνουμε τις
άμεσες και αποτελεσματικές κινήσεις του,
ώστε, μετά από πληροφόρησή του για
επικείμενες δολοφονικές δραστηριότητες των
εξαρχικών στη Φλώρινα, να αποφευχθεί το
αιματηρό γεγονός111.
Δύο άλλα δυσάρεστα γεγονότα θα ζήσει ο
Ιωαννίκιος πριν την παραίτησή του από το
θρόνο της Μητροπόλεως. Το ένα είναι ο
σφαγιασμός από τις βουλγαρικές συμμορίες
του κληρικού και επιτρόπου στο χωριό Ξινό
Νερό, του γνωστού Παπαπέτρου, και το άλλο
ο άδικος χαμός του Παύλου Μελά.
Εικόνα 5. Μητροπολιτικό Μέγαρο που
ανήγειρε ο Ιωαννίκιος το 1905
Το Μάρτιο του 1905, μη αντέχοντας τις
συκοφαντίες στελεχών της ελληνορθοδόξου
κοινότητας της Φλώρινας, υποβάλλει την παραίτησή του. Η παραίτηση γίνεται
αποδεκτή και μετ’ ολίγον προάγεται σε Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου112.

109

Το ανυπόστατο των επιθέσεων που δέχεται ο Ιωαννίκιος και την προσμονή δικαίωσης από το
Πατριαρχείο δηλώνει σε επιστολή του προς το Μητροπολίτη Κοζάνης Κωνστάντιο με ημερομηνία
3/2/1904, εκφράζοντας κατ’ αρχάς τις ευχαριστίες του προς τον εν Χριστώ αδελφό «Επί τη πρόφρονι
διαθέσει» του. Η σύντομη ευχαριστήριος επιστολή έχει ως εξής «Σεβασμιώτατε εν Χριστώ αδελφέ,
Εκφράζων τας από καρδίας ευχαριστίας και την ευγνωμοσύνην μου, επί τη πρόφρονι υπέρ εμού
διαθέσει Αυτής εκδηλώ ότι συντάξας εκτενή απολογίαν επί των κατ’ εμού ανυποστάτων αιτιάσεων
απέστειλα ταύτην σήμερον τη Α.Θ.Π. ήτις πιστεύω φανήσεται αποχρώσα. Τούτο μόνον τη λέγω, ότι
όλαι αι μομφαί, έως άκρου, εισίν εξύφανσις πλεκτάνης λίαν ατέχνως». Μανάδη Ν., έ.α., σελ. 24.
110
Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3.
111
Πληροφορηθείς ο Μητροπολίτης μυστική συνάντηση των εξαρχικών στην εκκλησία της πόλης που
κατείχαν (Ναός Αγίου Παντελεήμονος), όπου ελήφθη απόφαση νέων δολοφονικών δρατηριοτήτων,
αποστέλλει διακοίνωση διαμαρτυρίας προς τον Καϊμακάμη της πόλης και, μετά από έκτακτη
σύγκληση της Κοινότητος, ορίζονται οι Πρόκριτοι Α. Τέγος, Σ. Χρηστίδης, Σ. Σαπουνάς και Α.
Λούκτσης, ως μέλη επιτροπής η οποία θα επισκέπτονταν τον Γενικό Επιθεωρητή της Μακεδονίας
Χιλμή Πασά και τους Προέδρους Μύλλερ και Γίερς και αφού εξέθετε την τραγική κατάσταση του
ελληνισμού της Φλώρινας, μετά τις έκνομες ενέργειες των βουλγαρικών συμμοριών, θα ζητούσε την
στήριξη των δικαίων τους. Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3.
112
Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3.
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Την 31η
Μαρτίου
1905
διάδοχος του Ιωαννικίου εκλέγεται ένας
από
τους
διαπρεπέστερους
Μητροπολίτες του 20ού αιώνα, ο πρώην
Επίσκοπος Ροδοστόλου Άνθιμος113. Η
Αρχιερατεία του αρχίζει και τελειώνει
μαζί με την τέταρτη και τελευταία
περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα (19041908)114. Η ύστατη αυτή περίοδος του
Μακεδονικού Αγώνα χαρακτηρίζεται
από την στρατιωτική εμπλοκή της
Ελλάδας115,
το
κίνημα
των
Νεοτούρκων116 και την επιβολή του νέου
συνταγματικού
καθεστώτος
στην
Τουρκία, που σταματάει κάθε ένοπλη
Εικόνα 6. Μητροπολίτης Μογλενών
διαμάχη στους κόλπους του οθωμανικού
Άνθιμος Σαρρίδης
κράτους.
1905 - 1908
Ο Άνθιμος με την έλευσή του στη
Φλώρινα, πληροφορείται για την επικρατούσα κατάσταση και αρχίζει άμεσα τις
περιοδείες ανά την επικράτειά του, ώστε να εμψυχώσει το ποίμνιό του και να
αντιμετωπίσει τα κατά τόπους προβλήματα. Από επιστολές του προς τον όμορο
Μητροπολίτη Κοζάνης Κωνστάντιο πληροφορούμαστε για δύο περιοδείες σε χωριά
της Μητροπολιτικής περιφερείας του σε διάστημα δύο ετών117. Αντιμετωπίζει
113

Εορτολόγιο 2004 Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας.
Ο Γιάννης Αναγνώστου, κάνοντας μια συμβατική χρονολογική διαίρεση της περιόδου του
Μακεδονικού Αγώνα, τη χωρίζει σε τέσσερις περιόδους. Η πρώτη αρχίζει από την ίδρυση της
Βουλγαρικής Εξαρχίας έως την ίδρυση της Βουλγαρικής ηγεμονίας. Η δεύτερη διαρκεί έως την ήττα
της Ελλάδας από τους Τούρκους (1897). Η τρίτη αρχίζει με την ένοπλη περίοδο που εκτείνεται έως το
1904. Και η τέταρτη τερματίζει το 1908, στη διάρκεια της οποίας έχουμε την ένοπλη συμμετοχή της
Ελλάδος, καθώς και την εμφάνιση του κινήματος των Νεοτούρκων και την επιβολή του νέου
Τουρκικού Συντάγματος. Αναγνώστου Γ., έ.α., σελ. 113.
115
Αντιλαμβανόμενη η Αθήνα το βουλγαρικό επεκτατισμό στην περιοχή της Μακεδονίας και μη
θέλοντας να γίνει εμφανής η εμπλοκή της, ώστε να προκαλέσει τη μήνη των Τούρκων και την
εμπλοκή των σχέσεων με τις χώρες της Δύσης, ιδρύει το Ανώτατο Μακεδονικό Κομιτάτο. Ο
συντονισμός του Κομιτάτου και των δύο νευραλγικών προξενείων της Θεσσαλονίκης και του
Μοναστηρίου αναπτύσσει την άμυνα στην Μακεδονία. Ένοπλες ομάδες και αξιωματικοί, όπως οι
Παύλος Μελάς και ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης (ο οποίος μάλιστα έλαβε μέρος και στον πόλεμο του
1897), αποστέλλονται από την ελεύθερη Ελλάδα, οι οποίοι συνεργαζόμενοι με τους ντόπιους
αγωνιστές θα απέτρεπαν το βουλγαρικό επεκτατισμό. Μαζαράκη-Αινιάν Κ., Ο Μακεδονικός Αγών,
εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 1981, σελ. 79. Πρβλ. Αναγνώστου Γ., έ.α, σελ. 130 κ.ε.
116
Εξ αιτίας του διαφαινόμενου κινδύνου κατάρρευσης της Οθωμανικής κυριαρχίας γεννάται το
νεοτουρκικό κίνημα με αφετηρία την 11 Ιουλίου του 1908. Πρωταγωνιστής του κινήματος ο Αχμέτ
Νιαζή κηρύσσει γενική αμνηστία, υπόσχεται ισονομία και ισοπολιτεία για όλους τους υπηκόους της
οθωμανικής αυτοκρατορίας, αναγγέλλοντας ταυτόχρονα τη διάλυση του απολυταρχικού
σουλτανικού καθεστώτος και την κήρυξη συνταγματικού πολιτεύματος. Από τον Σεπτέμβριο του
1908 αρχίζουν και οι διαδικασίες υπόδειξης και εκλογής υποψηφίων βουλευτών που θα
αντιπροσώπευαν τους μουσουλμάνους καθώς και τις άλλες μειονότητες στην οθωμανική Βουλή.
Αναγνώστου Γ., έ.α., σελ. 142. Πρβλ. Βακαλόπουλου Κ., έ.α., σελ. 510.
117
1) Επιστολή προς Μητροπολίτη Κοζάνης Κωνστάντιο με ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου 1905 και 2)
προς τον ίδιο, προκειμένου να του ευχηθεί για την ονομαστική του εορτή με ημερομηνία 26 Μαϊου
1906. Μανάδη Ν., έ.α., σελ. 28, 33.
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σθεναρά την συνεχιζόμενη βουλγαρική προπαγάνδα και επιθετικότητα 118, καθώς
και τη δυναμική παρουσία και δράση των Ρουμάνων119 στα βλαχόφωνα χωριά
κυρίως της Αριδαίας.
Γνωρίζοντας καλά τη μεγάλη αξία της εκπαίδευσης, φροντίζει με κάθε δυνατό
τρόπο να εξασφαλίσει τη λειτουργία των σχολείων σε όλα τα χωριά. Κατ’
επανάληψη και με επιμονή ζητεί με επιστολές του από τον Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης, να αποστείλει δασκάλους για να καλύψουν τα κενά που υπήρχαν120.
Ελάχιστους μήνες πριν τη μετάθεσή του, τον Ιούλιο του 1907, δολοφονείται ο
Γραμματέας της Μητροπόλεως και ανιψιός του Αριστείδης Γιαννόπουλος. Στην
εξόδιο ακολουθία, της οποίας προΐστατο, παραβρέθηκε σύμπας ο πληθυσμός της
κοινότητας121.
Από το βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Αντιπροσωπείας (29/2/1908)
πληροφορούμαστε για τον πρωτότυπο τρόπο ανακοίνωσης από τον ίδιο τον
επίσκοπο της μεταθέσεώς του, καθώς και της εκλογής του νέου Μητροπολίτου.
Πράγματι κατά τη διάρκεια συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ο Άνθιμος
ανακοίνωσε την απόφαση του Πατριαρχείου να τον μεταθέσει και τον προαγάγει
στην Μητρόπολη Βιζύης, καθώς και την εκλογή νέου Μητροπολίτου Φλωρίνης, του
Σμαράγδου122.

118

Από επιστολή του προς τον Μητροπολίτη Κοζάνης Κωνστάντιο, με ημερομηνία 21/9/1905,
πληροφορούμαστε για τις δύο δολοφονικές επιθέσεις των βουλγάρων εναντίον του. Κατά την πρώτη
μετά από περιοδεία του στην περιοχή των Καϊλαρίων (Πτολεμαϊδας) επιστρέφοντας προς Φλώρινα
«…οι κακούργοι βούλγαροι κομίται επειράσθησαν ίνα στήσωσί μοι παγίδα, αλλ’ ευτυχώς εγκαίρως
επληροφορήθην τα τεκταινόμενα κακούργα σχέδιά των και ούτως απέφυγον τον επαπειλήσαντά με
ην
ην
κίνδυνον». Η άλλη δολοφονική επίθεση των βουλγάρων έγινε όταν «…την 1 9/βρίου περί ώραν 8
της νυκτός μίσθαρνα όργανα του δολοφονικού κομιτάτου εισελθόντα δια της παρακειμένης τη
Μητροπόλει βουλγαρικής εκκλησίας και την αυλήν της Μητροπόλεως επεχείρησαν δια βόμβας να
ανατινάξωσι το κτίριον. Ευτυχώς οι εν τη Μητροπόλει κοιμώμενοι γονείς μου και ο υποτακτικός μου
αφυπνίσθησαν κατά θείαν πάντως πρόνοιαν την στιγμήν εκείνην και εξερράγησαν εις κραυγάς
συνεπεία των οποίων προσέτρεξεν η περιπολία και ούτως εσώθημεν και από του κινδύνου τούτου.
Αλλ’ οι κακούργοι κατά την προς διάσωσιν αναχώρησίν των δεν εδίστασαν ίνα πυροβολήσωσιν κατά
της περιπολίας εξ ης δύω μεν στρατιώται εφονεύθησαν, έτεροι δε δύω ετραυματίσθησαν εξ ων ο εις
μάλιστα βαρέως. Έκτοτε δεκάς στρατιωτών παραμένει εν τη Μητροπόλει νυκτός και ημέρας».
Μανάδη Ν., έ.α., σελ. 28.
119
Η ρουμανική προπαγάνδρα δρα με φανατισμό στα βλαχόφωνα χωριά της Μακεδονίας και
μάλιστα έφθασε σε σημείο να συμμαχήσει με τους βούλγαρους κομιτατζήδες. Αναγνώστου Γ., έ.α.,
σελ. 141.
120
Χαρακτηριστική είναι η καταγεγραμμένη στο βιβλίο αποφάσεων της Αντιπροσωπείας απόφαση
του αριθμού των σχολείων που κατέλιπε πριν τη μετάθεσή του. Παρέδωσε στην Αντιπροσωπεία ο
απερχόμενος Μητροπολίτης κ. Ανθιμος "…δεκατρείς κυβερνητικάς Αδείας λειτουργίας σχολών των
εξής χωρίων Νεβολιάνης, Γορνιτζώβου, Σετίνης, Παπα…, Πεσονίτσης, Άρμεντσκου, Πετρέσκου,
Σοροβίτσ, Αρμενοχωρίου, Κλεστίνης και τριών σχολών της Φλωρίνης ήτοι της Αστικής Σχολής και των
δύο Νηπιαγωγείων της κάτω συνοικίας των Αγγειοπλαστών και του Τσιφλικίου...". Κώδιξ πρακτικών
των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως Φλωρίνης, σελ. 36.
121
Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3.
122
Η Αντιπροσωπεία της Κοινότητας στο άκουσμα της μεταθέσεως του Μητροπολίτου τους,
απέστειλε επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη παρακαλώντας να άρει την απόφασή του.
Αργότερα όμως, στην ανακοίνωση εκλογής του νέου Μητροπολίτου, με νέα επιστολή της εκφράζει
τις ευχαριστίες της για το νέο τους ποιμενάρχη. Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής
Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως Φλωρίνης, σελ. 36.
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Ο Σμάραγδος, όπως και οι προκάτοχοί του, εκλέγεται στη θέση αυτή
προερχόμενος από μετάθεση. Πριν αναλάβει τα ηνία της Μητροπόλεως Μογλενών
ήταν επίσκοπος Μυριοφύτου και Περιστάσεως123. Εάν η παραμονή του προκατόχου
του στο θρόνο της Μητροπόλεως Μογλενών ήταν σύντομη, η του Σμαράγδου ήταν
συντομοτάτη. Μόνο δύο έτη θα παραμείνει στη Φλώρινα (1908-1910)124, πριν την
προαγωγή του στη Μητρόπολη
Φιλιππουπόλεως.
Η έναρξη της ποιμαντορίας του
συμπίπτει με την πολιτειακή
αλλαγή που σημειώνεται στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία, την
επιβολή του κινήματος των
Νεοτούρκων και την κήρυξη του
Νεοτουρκικού Συντάγματος.
Ο Σμάραγδος κλήθηκε να
αντιμετωπίσει τη φαινομενικά
καλύτερη
κατάσταση
που
διαμορφωνόταν με το Νεοτουρκικό
Σύνταγμα, η οποία όμως τελικώς
ήταν ένας έμμεσος και έξυπνος
τρόπος,
από
πλευράς
του
Εικόνα 7. Μητροπολίτης Μογλενών
νεοτουρκικού
κινήματος,
Σμάραγδος Χατζηευσταθίου
σχηματισμού εθνικής τουρκικής
1908 - 1910
συνείδησης όλων των υπηκόων της
αυτοκρατορίας125.
Το κίνημα των Νεοτούρκων είχε αναβάλει προσωρινά τη λύση του μακεδονικού
προβλήματος, όμως οι πρωταγωνιστές αυτού δεν σταμάτησαν να
δραστηριοποιούνται. Οι Βουλγαρικές και Ρουμανικές ομάδες συνέχισαν τη δράση
τους. Πολλά ήταν τα χωριά στα οποία εισέβαλαν βουλγαρικές ή ρουμανικές ομάδες
και με βίαιο τρόπο καταλάμβαναν τους ιερούς ναούς αποσπώντας τα κλειδιά, είτε
ακόμα και σπάζοντας τις πόρτες126.
Ο Σμάραγδος στέλνει έγγραφα διαμαρτυρίας στον Καϊμακάμη της περιοχής
διαμαρτυρόμενος για τις βουλγαρικές επιδρομές, την τρομοκρατία και τον
εξαναγκασμό των χριστιανών να προσχωρήσουν στην Εξαρχία. Με επιστολές του
επίσης προς το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, αφού του εκθέτει την επικρατούσα
κατάσταση, τον παρακαλεί να επέμβει στις τουρκικές αρχές προκειμένου να
επιβάλουν την τάξη.
Με υπόδειξη επίσης του Μητροπολίτου η Αντιπροσωπεία της κοινότητας
αποφασίζει τη διενέργεια εράνου υπέρ των σεισμοπλήκτων της Ιταλίας127.
123

Εορτολόγιο 2004 Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας.
Ρούκαλη Α., έ.α., σελ. 40-41.
125
Βακαλόπουλου Κ., έ.α, σελ. 509-510. Πρβλ. Αναγνώστου Γ., έ.α., σελ. 143.
126
Στα χωριά Ξινό Νερό και Βαρυκό η εκκλησία κατελήφθη από τους εξαρχικούς, ενώ στην Κέλλη ο
κυρίως ναός ήταν κλειστός, χρησιμοποιούνταν από τους εξαρχικούς ο νάρθηκας. Κατάληψη του
ναού έγινε επίσης από μειοψηφούντες Ρουμάνους στις κοινότητες Σκρά και Κούπα. Τσεκουνάρη Μ.,
έ.α., κεφ. 2.3.
127
Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως
Φλωρίνης, απόφαση της 9/1/1909, σελ. 41.
124
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Το 1910 η Βουλή των Νεοτούρκων ψήφισε το νόμο «Περί των εν τοις
μακεδονικοίς Νομοίς διαμφισβητουμένων μεταξύ του Ελληνικού Πατριαρχείου και
της Βουλγαρικής Εξαρχίας εκκλησιών, σχολών και νεκροταφείων», προκαλώντας την
έντονη αντίδραση του Πατριαρχείου και όλων των ελληνορθοδόξων κοινοτήτων. Ο
νόμος αυτός συνιστούσε μια καθαρή πριμοδότηση των θέσεων της Βουλγαρίας. Η
κοινοτική αντιπροσωπεία με απόφασή της (24/6/1910), έστειλε τηλεγράφημα στον
Πατριάρχη, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία για το άδικο νομοσχέδιο.
Πατριαρχικές μάλιστα πηγές αναφέρουν την πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στη
Φλώρινα για το λόγο αυτό128.
Το καλοκαίρι του 1910 (25 Ιουνίου) σε επιστολή εκ μέρους των Ελληνορθοδόξων
της Γευγελής, που εστάλη στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, εκφράζουν δριμύ
κατηγορώ για την ολιγωρία του Σμαράγδου στα τεκταινόμενα της περιοχής 129.
Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές που κυρίως εκπρόσωποι του ελληνικού κράτους
κρατούσαν επιφυλακτική στάση έναντι ορισμένων Μητροπολιτών, τους οποίους
κατηγόρησαν ότι είχαν δείξει ανεκτική, περίεργη και χλιαρή στάση απέναντι στην
επιθετικότητα των εξτρεμιστικών βουλγαρικών και ρουμανικών ομάδων, αλλά και
της οθωμανικής αρχής, στα χρόνια των ανακατατάξεων της περιοχής130.
Η αντίδραση αυτή των ελληνορθοδόξων της πόλεως Φλωρίνης ίσως ήταν και η
αιτία που ένα περίπου μήνα μετά, κατά τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,
θα αναγνώσει ο ίδιος ο Μητροπολίτης τηλεγράφημα του Πατριαρχείου, με το οποίο
αναγγέλλονταν η μετάθεσή του στη Μητρόπολη Φιλιππουπόλεως. Στην ίδια Γενική
Συνέλευση, έτερο τηλεγράφημα του Πατριάρχου ανακοινώνει την εκλογή νέου
Μητροπολίτου Μογλενών, του πρωτοσυγκέλλου της Μητροπόλεως Δέρκων
Κωνστάντιου Ρούση.
128

Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως
Φλωρίνης, απόφαση της 24/6/1909, σελ. 64. Στην επαρχία Μογλενών είχαν τεθεί υπό αμφισβήτηση
59 ναοί και 38 σχολές. Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3.
129
Ο Σμάραγδος προκάλεσε τη μήνη των ελληνορθοδόξων της περιοχής Γευγελής, διότι ενώ ο λαός
υφίστατο τον έντονο πόλεμο από την οργιάζουσα στην περιοχή ρουμανική προπαγάνδα, ο
Μητροπολίτης ολιγώρησε. Την εποχή αυτή επισκέφθηκε την περιοχή, προκειμένου να εμψυχώσει
τον λαό χωριών που ανήκαν στην επικράτειά του, ο Μητροπολίτης Εδέσσης. Για το λόγο αυτό μετέβη
στη Γευγελή και ο Σμάραγδος, ο οποίος όμως αρκέστηκε απλώς στην επίσκεψη και την επίδοση
«χλιαρών» τακριρίων στον Καϊμακάμη της περιοχής και κατόπιν μετέβη στη Θεσσαλονίκη.
Χαρακτηριστικά είναι τα γραφόμενα στην εν λόγω επιστολή σχετικά με τη σύλληψη και φυλάκιση
του αρχιμανδρίτη Αλεξάνδρου και την απραξία του Μητροπολίτου για το γεγονός˙ «Εάν ο άγιος
Μογλενών περί τα τέλη απριλίου ή κατά τα μέσα μαΐου μετέβαινεν εις τα χωρία, δεν θα
συνελαμβάνετο ο αρχιμανδρίτης μας, δεν θα προέβαινεν εις καταθέσεις εναντίον του αρχιμανδρίτου
ο κατάπτυστος προδότης Νικόλαος, τον οποίον ηδύνατο μόνον ο πνευματικός πατήρ να προσκαλέση
και να νουθετήση, δεν θα απηλπίζοντο οι χωρικοί, δεν θα ετόλμουν τα όργανα της εξουσίας να
εκβιάσωσι την συνείδησιν των ημετέρων, δεν θα απεχώρουν (προ του πάσχα) οι διδάσκαλοι, των
οποίων η εν τοις χωρίοις διαμονή των ήτο αναγκαιοτάτη, δεν θα συνελάμβανον το απαίσιον σχέδιον
του εκρουμανισμού των ελληνικών κοινοτήτων, τέλος δεν θα έπιπτεν η Οσσάνη…». Από την επιστολή
συνάγεται ότι η στάση του Μητροπολίτη θεωρούνταν η αιτία που είχε δημιουργηθεί η έκρυθμη
κατάσταση στην περιοχή.
130
Ο Κ. Βακαλόπουλος περιγράφοντας την επικρατούσα κατάσταση και υποδεικνύοντας τους αιτίους
αναφέρει: «…βίαιες αρπαγές ελληνικών εκκλησιών και σχολείων από τα αναγεννημένα βουλγαρικά
ανταρτικά σώματα, δραστηριοποίηση ρουμανιζόντων, άγρια τουρκική καταδίωξη του ελληνικού
στοιχείου, διαμάχες των ελληνικών κοινοτήτων της Μακεδονίας που οφείλονταν στα
μικροσυμφέροντα ορισμένων προκρίτων και στην χαλαρή στάση των εκκλησιαστικών εκπροσώπων
του οικουμενικού πατριαρχείου, απογοητευτική κατάσταση του ανώτερου και κατώτερου κλήρου…».
Βακαλόπουλου Κ., έ.α, σελ. 515.
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Η Γενική Συνέλευση με τηλεγράφημα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αφού
εξέφρασε τη λύπη της για τον αποχωρισμό από τον Μητροπολίτη της και
ταυτοχρόνως τις ευχαριστίες για την εκλογή του νέου Μητροπολίτου Κωνστάντιου,
αποφάσισε την ανάθεση καθηκόντων αντιπροσώπου του νέου αρχιερέως έως της
αφίξεώς του στη Φλώρινα, στον Αρχιερατικό Επίτροπο παπα-Δημήτριο
Οικονόμου131.
Γεννημένος το 1873 ο νέος
Μητροπολίτης
στη
γειτονική
Κοζάνη, αποφοίτησε από τη
Θεολογική Σχολή της Χάλκης και
διορίσθηκε, ένεκα της μεγάλης
μόρφωσής
του,
Πατριαρχικός
Επίτροπος
στην
Ανατολική
Μακεδονία κατά τις δύσκολες
ημέρες του Μακεδονικού Αγώνα132.
Ο Κωνστάντιος επέδειξε αξιόλογο
έργο στη μόλις τριών ετών (5
Αυγούστου 1909 έως 27 Ιουνίου
1912) παραμονή του στη Φλώρινα,
όπως πληροφορούμαστε και από το
βιβλίο αποφάσεων της Κοινοτικής
Αντιπροσωπείας.
Εικόνα 8. Μητροπολίτης Μογλενών
Κωνστάντιος Ρούσσης
Σταχυολογώντας τα γεγονότα
1910 - 1912
που διαδραματίστηκαν την εποχή
αυτή για τα οποία κλήθηκε η Κοινοτική Αντιπροσωπεία να λάβει αποφάσεις, η
προσοχή μας εστιάζεται σε τρία:
1ον Στην απόφαση σύστασης 11μελούς επιτροπής αναθεώρησης του Γενικού
Κοινοτικού Κανονισμού, η οποία θα μελετούσε ακόμη τη δυνατότητα
ανοικοδόμησης νέου κεντρικού ναού στη Φλώρινα133.
2ον Στην προετοιμασία και την υποδοχή στην περιοχή του Σουλτάνου Μεχμέτ
Ρεσάτ134 και

131

Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως
Φλωρίνης, απόφαση της 8/8/1909, σελ. 65.
132
Εορτολόγιο 2004 Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας. Πρβλ. Αντωνιάδη Πρ, έ.α.,
σελ. 230, καθώς και Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3.
133
Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως
Φλωρίνης, απόφαση της 20/2/1909, σελ. 65.
134
Με απόφασή της η Αντιπροσωπεία όρισε τη διοργάνωση εκδήλωσης υποδοχής του Σουλτάνου
Μεχμέτ Ρεσάτ, ο οποίος επισκέφθηκε το Μοναστήρι κάνοντας στάση στο Σιδηροδρομικό Σταθμό της
Φλώρινας. Όλα τα μέλη των σωματείων της πόλεως, με επικεφαλής το Μητροπολίτη, θα τον
υποδέχονταν στον Σταθμό. Τα παιδιά των σχολείων θα φορούσαν ειδική ενδυμασία και ομάδα
αποτελούμενη από τους μεγαλύτερους μαθητές των, άμα τη αφίξε,ι θα του προσέφερε ανθοδέσμη.
Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως
Φλωρίνης, απόφαση της 6/5/1911, σελ. 76. Με άλλη απόφασή της η Αντιπροσωπεία σε έκτακτη
συνεδρίαση όρισε και τα μέλη της αντιπροσωπείας που θα παρουσιάζονταν ενώπιον της Α. Μ. του
Σουλτάνου. Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της
πόλεως Φλωρίνης, απόφαση της 26/5/1911, σελ. 77.
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3ον Στην αναγγελία της άνανδρης δολοφονίας του Μητροπολίτου Γρεβενών
Αιμιλιανού και της αποστολής συλλυπητηρίου τηλεγραφήματος εκ μέρους της
Αντιπροσωπείας135.
Εντούτοις, η δράση της βουλγαρικής προπαγάνδας συνεχίζονταν αμείωτη. Ο
Κωνστάντιος περιοδεύει στα χωριά της επαρχίας του προσπαθώντας να τονώσει το
ηθικό του λαού και να τον προστατεύσει από τις απειλές των βουλγαρικών ομάδων,
που τον τρομοκρατούσαν, προκειμένου να δηλώσει υπακοή στην Εξαρχία.
Τακρίριο διαμαρτυρίας φέρον την υπογραφή «ΑΥΤΟΠΤΗΣ», το οποίο δημοσιεύει
ο αρχιμ. Νικηφόρος Μανάδης στο βιβλίο του «Επιστολές Μητροπολιτών
Μογλενών», καταγγέλλει την δια της βίας διακοπή της τέλεσης της λειτουργίας που
τελούσε ο Κωνστάντιος από τούρκους χωροφύλακες και τον εξαναγκασμό του σε
αποχώρηση από το Ναό136.
Με τηλεγράφημα του Οικουμενικού Πατριάρχη, το οποίο ανέγνωσε σε έκτακτη
σύσκεψη της Αντιπροσωπείας ο Κωνστάντιος, αναγγέλθηκε η μετάθεσή του στην
όμορη Μητρόπολη Εδέσσης. Στο άκουσμα της είδησης τα μέλη της Αντιπροσωπείας
ανταπαντούν με δικό τους τηλεγράφημα, ζητώντας από τον Πατριάρχη την
ανάκληση της απόφασης137.
135

Με την αναγγελία της θλιβερής είδησης της άνανδρης δολοφονίας του Μητροπολίτου Γρεβενών
Αιμιλιανού η Κοινοτική Αντιπροσωπεία σε έκτακτη συνεδρία της απέστειλε το εξής τηλεγράφημα:
"Οικτρός θάνατος αοιδήμου Γρεβενών συνεκίνησεν ημάς βαθύτατα ώστε διαμαρτυρόμενοι επί
στυγερά δολοφονία να παρακαλέσωμεν Συνταγματικήν Κυβέρνησιν ημών, όπως καταβάλη σύντονα
μέτρα προς ανεύρεσιν και παραδειγματικήν τιμωρίαν των απαισίων τούτων κακούργων και προς
εξασφάλισιν της ζωής των κινδυνευόντων χριστιανών και των ανωτέρων αυτού πνευματικών
αρχόντων εν εναντία περιπτώσει τα τοιαύτα έκτροπα θέλουσιν επαναληφθώσιν και οι χριστιανικοί
πληθυσμοί θέλουσιν περιέλθει εις την εσχάτην απόγνωσιν". Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της
Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως Φλωρίνης, απόφαση της 14/10/1911, σελ. 86.
136
Το κείμενο του Τακριρίου αναφέρει: «ΦΛΩΡΙΝΑ 14 Σεπτεμβρίου 1911. Ο Σεβαστός ημίν και
προσφιλής Μητροπολίτης άγιος Μογλενών μεταβάς εις το χωρίον Μπάτζι (χωριό σήμερα των
ην
Σκοπίων, τότε ανήκε στην Μητρόπολη Μογλενών), διερχόμενος εκ της περιοδείας την 7 τρέχοντος,
ίνα ευρεθή την επέτειον της μνήμης της Εκκλησίας, αφ’ ου αφ’ εσπέρας επετέλεσε τον εσπερινόν,
την πρωΐαν εν ω ελειτούργει παρόντων και ημετέρων και των βουλγάρων περί τους 20 χωροφύλακες,
ελθόντες εκ Βοσταράνης (σήμερα χωριό Μελίτη Φλώρινας) υπό την διεύθυνσιν του Μουλιαζίμη
(Τούρκου αξιωματικού), περικυκλώσαντες την εκκλησίαν διέταξαν το τε εκκκλησίασμα και τον
Μητροπολίτην να εξέλθωσιν αμέσως της εκκλησίας. Του Μητροπολίτου μηδεμίαν δόντος προσοχήν
εις την συμπεριφοράν ταύτην των χωροφυλάκων και εξακολουθούντος το ιερόν αυτού καθήκον,
αφού προηγουμένως διεμήνυσε εις τον Μουλιαζίμην να αναμένη το πέρας της προσευχής, οι
χωροφύλακες εκμανέντες τη οδηγία ενός τσαούση ώρμησαν εις την εκκλησίαν κρατούντες δια της
μιας χειρός τα όπλα αυτών και δια της ετέρας τα ρόπαλα προς εκφοβισμόν, και υβρίζοντες και
φωνασκούντες εξέβαλον δια της βίας το εκκλησίασμα, απαιτήσαντες και την έξοδον του
Μητροπολίτου, εν αρνήσει του οποίου ηπείλησαν την βιαίαν απέλασίν του, μολονότι ο μητροπολίτης
δι’ ενός των ιερέων ειδοποίησε τον μουλιαζίμην δια την συμπεριφοράν του τσαούση και δεν
εισηκούσθη, προβλέπων ένεκα του επιτεινομένου θορύβου των στρατιωτών επίτασιν και της
λειτουργίας να διακόψη αυτήν και εκδυθείς την στολήν να διαμαρτυρηθή προς τον έξω του ναού
ευρισκόμενον μουλιαζίμην, όστις ομολογητέον δεν …. τον τσαούσην. Την επομένην αφού ιερούργησε
εις το χωρίον Δοβροβένη (χωριό σήμερα των Σκοπίων) επανήλθεν εις Φλώρινα, οπόθεν καταστήσας
τα συμβάντα γνωστά τη Μητρί Εκκλησία απηύθυνε το παρά πόδας τακρίριον τω Νομάρχη
Μοναστηρίου. ΑΥΤΟΠΤΗΣ». Μανάδη Ν., έ.α., σελ. 60.
137
Παραθέτουμε αυτούσιο το περιεχόμενο του τηλεγραφήματος, εκ του οποίου διαφαίνεται το
αξιόλογο έργο που επιτέλεσε κατά την βραχεία παραμονή του στη Φλώρινα ο Κωνστάντιος, το οποίο
έχει ως εξής: «Ενώ δια της δραστηριότητος και προσπαθείας του Μητροπολίτου ημών εξασφαλίσθη
η ησυχία και η πρόοδος της επαρχίας, η όλως αιφνιδία και ανέλπιστος περί μεταθέσεως του
Μητροπολίτου είδησις προυκάλεσεν την αναστάτωσιν όλου του Χ/κού πληθυσμού, τούτων ούτως
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Από το βιβλίο των Πρακτικών της Αντιπροσωπείας πληροφορούμαστε ότι μικρή
μερίδα πολιτών έστειλε δικό της τηλεγράφημα στον Πατριάρχη, δια του οποίου τον
ευχαριστεί για τη μετάθεση του Μητροπολίτου. Επίσης ταυτοχρόνως δημοσιεύθηκε
άρθρο στην εφημερίδα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με υπογραφή ΘΕΟΔΟΣΗΣ
και εξ ονόματος δήθεν της νεολαίας Φλωρίνης, δια του οποίου γίνονταν
προσπάθεια μείωσης της προσωπικότητας του Κωνσταντίου. Η Αντιπροσωπεία με
τηλεγράφημά της ανταπάντησε προς τον Πατριάρχη αποκρούοντας τις ανεδαφικές
κατηγορίες εναντίον του Μητροπολίτου τους, αλλά και προς την εφημερίδα που
δημοσίευσε το τηλεγράφημα εστάλη τηλεγράφημα μετά από συνεδρίαση της
«πραγματικής» νεολαίας της Φλώρινας, εξαίροντας την προσωπικότητα του
Μητροπολίτη τους138.
Σε έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας την 29/6/1912, διαβάζεται έτερο
τηλεγράφημα του Πατριαρχείου αναγγέλλον την
εκλογή του πρώην Πέτρας Πολυκάρπου ως νέου
Μητροπολίτου Μογλενών139.
Ο Πολύκαρπος Σακελλαρόπουλος γεννήθηκε
στην Τσαριτσάνη Ελασσώνος το 1878. Το 1911
εξελέγη βοηθός Επίσκοπος Πέτρας, για να εκλεγεί
στη συνέχεια (26/6/1912) Μητροπολίτης
Μογλενών, την οποία Μητρόπολη διαποίμανε
άνω της δεκαετίας (1912-1926)140.
Η άφιξη του Πολυκάρπου στη Φλώρινα έγινε
την Κυριακή 26 Αυγούστου. Προηγήθηκε
συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας υπό την
Προεδρία του Αρχιερατικού Επιτρόπου παπαΔημητρίου Οικονόμου, στην οποία καθορίσθηκαν
Εικόνα 9. Μητροπολίτης Μογλενών
Πολύκαρπος Σακελλαρόπουλος
οι εκδηλώσεις και το πρόγραμμα υποδοχής του
141
1912 - 1926
νέου Μητροπολίτου .
Λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο Πολύκαρπος συγκαλεί την
πρώτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, την 5η Σεπτεμβρίου 1912, στην οποία

εχόντων παρακαλούμεν εν ονόματι όλων των ορθοδόξων κατοίκων όπως μη γίνη η μετάθεσίς του
υπέρ των αληθινών συμφερόντων της επαρχίας μας…». Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της
Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως Φλωρίνης, απόφαση της 27/6/1912, σελ. 99.
138
Στο απαντητικό τηλεγράφημα της Αντιπροσωπείας στο κατάπτυστο δημοσίευμα της εφημερίδας
«Μακεδονία» με το ψευδώνυμο ΘΕΟΔΟΣΗΣ, το οποίο κοινοποιήθηκε και στον Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης, οι συντάκτες αυτού χαρακτηρίζονται ως «αποβράσματά τινα κοινότητος ανέκαθεν
οργιάζοντα…». Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της
πόλεως Φλωρίνης, απόφαση της 28/6/1912, σελ. 100.
139
Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως
Φλωρίνης, απόφαση της 29/6/1912, σελ. 102.
140
Εορτολόγιο 2004 Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας. Πρβλ. Αντωνιάδη Πρ.,
έ.α., σελ. 231, καθώς και Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3.
141
Το πρόγραμμα υποδοχής περιλάμβανε μεταξύ άλλων την προϋπάντηση του νέου Μητροπολίτη
στο Σιδηροδρομικό Σταθμό του Σόροβιτς (Αμύνταιο), παράθεση δείπνου, προϋπάντηση έξω της
πόλεως Φλωρίνης, εκφώνηση λόγου από τον Διευθυντή του Σχολείου κ.λπ. Κώδιξ πρακτικών των
συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως Φλωρίνης, απόφαση της
9/8/1912, σελ. 105.
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αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η διενέργεια εράνου για τους σεισμοπαθείς πολίτες
της επαρχίας Γανοχώρου142.
Τη μεγαλύτερη όμως ευλογία που έμελλε να γευθεί ο Πολύκαρπος θα την ζήσει
στην αρχή μόλις της αρχιερατικής διακονίας του. Θα βιώσει μέρες λαμπρές, μέρες
δόξης του έθνους, όταν την 7η Νοεμβρίου του 1912 θα αξιωθεί να δει τα ιερά
χώματα της Μακεδονίας ελεύθερα από την επί σειρά αιώνων τουρκική δουλεία.
Σε Λεύκωμα αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την έναρξη των Βαλκανικών
Πολέμων, που εξέδωσε το Γ΄ Σώμα Στρατού δημοσιεύονται φωτογραφίες του
διαδόχου Κωνσταντίνου να συνομιλεί με κατοίκους της Φλώρινας μετά τη νικηφόρα
είσοδό του στην Πόλη (8/11/1912). Επίσης, σε άλλα φωτογραφικά ντοκουμέντα
απαθανατίζονται στιγμές του ελληνικού στρατού έξω από το Αμύνταιο, καθώς
επίσης Έλληνες στρατιώτες που περπατούν παράλληλα με τον ποταμό Σακουλέβα, ο
οποίος διασχίζει την πόλη της Φλώρινας143.
Ο Πολύκαρπος θα προσφωνήσει το διάδοχο και ελευθερωτή της Φλώρινας και
εν συνεχεία θα τελέσει τη Δοξολογία στην Ιερό Ναού του Αγίου Γεωργίου.
Η απελευθέρωση της Μακεδονίας και η προσάρτησή της στον κορμό του
ελεύθερου Ελληνικού κράτους θα κλείσει έναν ζοφερό και αιματοβαμμένο κύκλο
για την περιοχή της Φλώρινας και γενικότερα της Μακεδονίας.

1.1.3 Από το 1912 -2000
Η πορεία και ιστορία της Μητρόπολης Μογλενών εισέρχεται σε νέα φάση και
αρχίζει να διαγράφει έναν νέο κύκλο.
Ένα στοιχείο-δείγμα της νέας εποχής και αλλαγής είναι και η ανανέωση της
επωνυμίας της Μητροπόλεως, με την προσθήκη της λέξης «Φλωρίνης». Έτσι πλέον
ο επίσημος τίτλος της Μητροπόλεως είναι «Μητρόπολη Μογλενών και
Φλωρίνης»144.
Η παρούσα μελέτη διαπραγματεύεται την έως τούδε πορεία της Μητροπόλεως
Φλωρίνης, έχοντας ως μέλημα να παρουσιάσει την ιστορία και τον ρόλο της ως
Διοικούσας αρχής της Ελληνικής Κοινοτικής Αντιπροσωπείας της Κοινότητας της
Φλώρινας. Άλλωστε ο επικρατών κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
θεσμός των Κοινοτήτων, με την ένταξη των «Νέων Χωρών» στην ελλαδική
διοικητική δικαιοδοσία (1912-1914), καταλύεται οριστικά145.
Για την περαιτέρω διαδρομή της, τις αλλαγές και φάσεις που πέρασε η
Μητρόπολη Φλωρίνης, ώστε να φθάσει στην εικόνα που γνωρίζουμε σήμερα, θα
αναφερθούμε εν συντομία παρακάτω καταγράφοντας τα κυριότερα στάδια της
πορείας της.

142

Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως
Φλωρίνης, απόφαση της 5/9/1912, σελ. 107.
143
Λεύκωμα αφιέρωμα στα 100 ΧΡΟΝΙΑ από την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων, Συλλογή
Νικηφόρου Κομίνη, Γ΄ Σώμα Στρατού, Θεσσαλονίκη 1012, σελ. 37.
144
Ρούκαλη Α., έ.α, σελ. 13. Πρβλ. Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3.
145
Μπέτσα Γ., Η Κοινοτική Διάσταση στην Εκπαίδευση, Ιστορικές Προβολές-Σύγχρονες Αναφορές,
Παιδαγωγική και Εκπαίδευση 54, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε., 2007, σελ. 64-65.
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1ον. Από το 1912 και την αλλαγή της ονομασίας της σε Μητρόπολη «Μογλενών
και Φλωρίνης»146, κρατά τον τίτλο αυτό έως το 1922, χρονιά κατά την οποία θα
απαλειφθεί το «Μογλενών» και θα
παραμείνει στην επωνυμία μόνο
«Φλωρίνης»147. Αιτία της αλλαγής αυτής είναι η νέα διοικητική διαίρεση της
περιοχής. Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου (17/30 Ιουλίου 1913) και τον οριστικό
καταμερισμό των περιοχών της Μακεδονίας μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών
(Ελλάδος, Σερβίας και Βουλγαρίας)148, ορισμένα χωρία της Μητροπόλεως
Μογλενών και Φλωρίνης παραμένουν πλέον εντός του Σερβικού εδάφους, όμως
προσαρτώνται σ’ αυτήν όλα τα χωριά της περιοχής Πρεσπών που παρέμειναν στο
ελληνικό έδαφος. Η Φλώρινα ορίζεται έδρα του νέου ομώνυμου Νομού του
ελληνικού κράτους. Το Πατριαρχείο σε πολλές περιπτώσεις προσπάθησε να
συνδέσει και ταυτίσει την έδρα του Νομού με αυτήν της Μητροπολιτικής
περιφέρειας. Έτσι και στην
περίπτωση της Μητροπόλεως
Μογλενών και Φλωρίνης, το
Νοέμβριο του 1922, με την υπ’
αριθμ. 2 Πράξη και την
γνωστοποίησή της με την υπ’
αριθμ. 7312/97 της 4ης Νοεμβρίου
1922
Πατριαρχική
επιστολή,
αφήρεσε από την επωνυμία της
Μητροπόλεως το «Μογλενών» και
πλέον η Μητρόπολη φέρει μόνο
την επωνυμία «Φλωρίνης»149, θα
Εικόνα 10. Ο Mητροπολίτης Μογλενών και Φλωρίνης
Πολύκαρπος εν μέσω Διακόνων

πορευθεί δε με την επωνυμία
αυτή μόλις δύο χρόνια (1924).
2ον. Τα δραματικά ιστορικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στη συνέχεια
δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή (1922)
και τις ανταλλαγές πληθυσμών που συμφωνήθηκαν, σε ένα ευρύ γεωγραφικό πεδίο
της δικαιοδοσίας της Μητροπόλεως Φλωρίνης εγκαταστάθηκε προσφυγικός
πληθυσμός. Η διοικούσα Εκκλησία εκτός των άλλων, έπρεπε να αντιμετωπίσει και
το «πρόβλημα» των προσφύγων Μητροπολιτών. Για την αντιμετώπιση λοιπόν του
θέματος αυτού το Πατριαρχείο αποφάσισε να ιδρύσει στην περιοχή των Νέων
Χωρών150 προσωποπαγείς Μητροπόλεις, στις οποίες εγκατέστησε τους
146

Μπορεί επισήμως στον τίτλο να προστέθηκε η αναφορά «Φλωρίνης» το 1912, όμως και πολύ
νωρίτερα (1905) μέσα στον Κώδικα σελ. 9, ο Μητροπολίτης Άνθιμος αναφέρεται ως Άγιος
«Μογλενών και Φλωρίνης».
147
Ρούκαλη Α., έ.α, σελ. 13. Πρβλ. Μανάδη Ν., έ.α, σελ. 3. Πρβλ. Αντωνιάδη Πρ., έ.α., σελ. 231.
148
Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου λύνεται οριστικά το θέμα της Μακεδονίας και διανέμονται τα
εδάφη της με το 51% να παραχωρείται στην Ελλάδα, το 39% στην Σερβία και το 10% στη Βουλγαρία.
Βακαλόπουλου Κ., έ.α, σελ. 557.
149
Εκκλησιαστική Αλήθεια Κωσταντινουπόλεως (1985-1922), τόμ. 31-47, σελ. 432.
150
Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Εμμανουήλ Ι. Κωνσταντίνου, για τον όρο «Νέες Χώρες»
γράφει: «Με τους νικηφόρους πολέμους του 1912 και 1913 τα όρια της Ελλάδος επεξετάθησαν προς
βορράν, δια της προσαρτήσεως των νεοαπελευθερωθεισών περιοχών (Ηπείρου, Θεσσαλίας,
Μακεδονίας, Δυτικής Θράκης, Νήσων του Αρχιπελάγους) εις το Βασίλειον της Ελλάδος. Νέαι Χώραι
(=περιοχαί) λοιπόν ενεσωματώθησαν εις το μικρόν τότε Βασίλειον της Ελλάδος, αι υπάρχουσαι δε εις
τας περιοχάς ταύτας εκκλησιαστικαί επαρχίαι απετέλεσαν τας Μητροπόλεις των Νέων χωρών, κατ’

41

εκδιωχθέντες

Μητροπολίτες151.

Μια εκ των ιδρυθεισών Προσωποπαγών
Μητροπόλεων, η 12η στη σειρά152, ήταν η
Ιερά Μητρόπολη Νέας Πελαγονίας153. Στη
δικαιοδοσία της υπάγονται χωριά που
αποσπώνται από τις Μητροπόλεις Κοζάνης
και Φλωρίνης. Συγκεκριμένα από την
Μητρόπολη Φλωρίνης αποσπάται η επαρχία
των Καϊλαρίων (Εορδαίας). Μια δεύτερη
περιοχή που αποσπάται για τον ίδιο λόγο
ήταν αυτή της Αλμωπίας (Αριδαίας),
προκειμένου
να
προσαρτηθεί
στην
Μητρόπολη Εδέσσης, η οποία θα έπρεπε να
ενισχυθεί λόγω συρρίκνωσής της μετά από
αφαίρεση
σημαντικού
μέρους
της
επικράτειάς της, προκειμένου να ιδρυθεί η
11η στη σειρά προσωποπαγής Μητρόπολη
Γουμενίσσης.
Με το Ν. 3615/1928 καταργούνται οι
προσωποπαγείς αυτές Μητροπόλεις, τα
αποσπασθέντα όμως εδάφη τους θα
Εικόνα 11. Μητροπολίτης Φλωρίνης
επανέλθουν στη Μητρόπολη Φλωρίνης μόλις
Χρυσόστομος Καβουρίδης
το 1936.
1927 - 1932
Η
επανένταξη
στον
κορμό
της
Μητροπόλεως Φλωρίνης των επαρχιών Αλμωπίας και Εορδαίας ήταν έργο του εκ
Λεχόβου Φλωρίνης καταγομένου Μητροπολίτου Φλωρίνης, Βασιλείου
Παπαδοπούλου (1932-1967).
Του Μητροπολίτου Βασιλείου προηγήθηκε και διαποίμανε τη Μητρόπολη
Φλωρίνης ο Χρυσόστομος Καβουρίδης (1927-1932), ο οποίος πρωτοστάτησε του
κινήματος ομάδος Μητροπολιτών που αντιστάθηκαν στην καθιέρωση του νέου
ημερολογίου και αποσπάσθηκαν από το σώμα της Εκκλησίας.

επέκτασιν του όρου «Νέαι χώραι» εκ της πολιτικής εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν». Κωνσταντίνου
Ε. Η Ανακήρυξις του Αυτοκεφάλου της εν Ελλάδι Εκκλησίας (1850) και η θέσις των Μητροπόλεων των
«Νέων Χωρών» (1928), Εν Αθήναις 1983, σελ. 26.
151
Το Πατριαρχείο ερχόμενο σε συνεννόηση με την Ελληνική Κυβέρνηση, για να αποκαταστήσει τους
πρόσφυγες Μητροπολίτες, έκρινε σκόπιμο να ιδρύσει στις Νέες Χώρες προσωρινές Μητροπόλεις,
υπό τον όρο, όταν εκλείψουν οι Μητροπολίτες αυτοί να καταργηθούν και να επανέλθουν οι περιοχές
στις Μητροπόλεις από τις οποίες αποσπάσθηκαν. Ρούκαλη Α., έ.α., σελ. 43.
152
Με την υπ’ αριθμ. 4427/6-11-1924 εγκύκλιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου συστάθηκαν 19
η
Μητροπόλεις, η Μητρόπολη Νέας Πελαγονίας ήταν η 12 . Ρούκαλη Α., έ.α, σελ. 43.
153
Κατά τον Ζήση Μπέλλο (Ms Ιστορικής Θεολογίας), μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και την
χάραξη των νέων συνόρων από τις πρώην Μητροπόλεις α) Πρεσπών και Αχριδών και β) Πελαγονίας
εντός της ελληνικής επικράτειας βρέθηκαν 27 χωριά τα οποία από το 1918 τέθηκαν υπό την κανονική
εποπτεία της Μητροπόλεως Μογλενών. Με την Συνοδική απόφαση του Μαΐου του 1924 ιδρύεται η
Μητρόπολη Νέας Πελαγονίας που αρχικά περιελάμβανε τα προμνημονευθέντα 27 χωριά. Μετά
όμως από συνεννόηση Πατριαρχείου και ελληνικής πολιτείας η νέα Μητρόπολη περιέλαβε μόνο την
υποδιοίκηση Καϊλαρίων. Μπέλλου Ζ. Η Μητρόπλη Νέας Πελαγονίας – Πτολεμαΐδος, σελ. 146. Αρχιμ.
Νικηφόρου Μανάδη (1999). Ι. Μ. Νέας Πελαγονίας (1924-1930) ή Πτολεμαΐδος Εορδαίας (19301935), σελ. 70.
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Το Χρυσόστομο θα διαδεχθεί ο Βασίλειος ο οποίος όπως προαναφέρθηκε με
αθόρυβη αλλά αποτελεσματική δράση θα καταφέρει να επαναφέρει στη
δικαιοδοσία της Μητροπόλεώς του τις αποσπασμένες περιοχές Αλμωπίας καθώς
και της Εορδαίας, την οποία περιοχή Εορδαίας μάλιστα διεκδικούσε δυναμικά ο
Μητροπολίτης Κοζάνης154.
3ον. Κατέχοντας λοιπόν η Μητρόπολη Φλωρίνης από το 1936 στη δικαιοδοσία της
τις περιοχές της Εορδαίας και Αλμωπίας φέρει την επωνυμία «Ιερά Μητρόπολη
Φλωρίνης και Εορδαίας». Το 1943 με το άρθρο 12 του Ν. 671/1943 «Περί
Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της
Ελλάδος»,
μετά
από
επίμονες
προσπάθειες
του
Βασιλείου,
η
Μητρόπολη αποκτά την επωνυμία «Ιερά
Μητρόπολη Φλωρίνης, Αλμωπίας και
Εορδαίας».
4ον. Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο
πορείας της Μητροπόλεως Φλωρίνης η
Μητρόπολη αποκτά την επωνυμία και τα
γεωγραφικά όρια που υφίστανται έως
και σήμερα.
Οι νέες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν
κατά την Αρχιερατεία του Μητροπολίτου
Αυγουστίνου Καντιώτου (1967-1999).
Με απόφασή της η Ιερά Σύνοδος της
Εκκλησίας της Ελλάδος155, «άνευ
Εικόνα 12. Μητροπολίτης Φλωρίνης
σοβαρού λόγου» και «χαριστικώς»,
Βασίλειος Παπαδόπουλος
όπως γράφει ο πρωτοπρ. Αθανάσιος
1932 - 1966
Ρούκαλης, Αρχιερατικός Επίτροπος την
εποχή αυτή της Μητροπόλεως, η περιοχή της Αλμωπίας (Αριδαίας) αποσπάται από
τη Μητρόπολη Φλωρίνης και προσαρτάται
στη Μητρόπολη Εδέσσης. Ο ισχυρισμός
αυτός του π. Ρούκαλη είναι προσωπικός και
αυθαίρετος. Ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος
ήταν ευσυνείδητος και δραστήριος Ιεράρχης,
ο οποίος δεν υπολόγιζε το προσωπικό
όφελος ενώπιον της εκτέλεσης των
καθηκόντων του για το καλό του έργου του
Θεού και της Εκκλησίας. Αισθανόμενος
αδυναμία διαποίμανσης της περιοχής
Αλμωπίας, λόγω του απόμακρου της
περιοχής από την έδρα της Μητροπόλεως,
δέχθηκε την παραχώρησή της στη
Μητρόπολη Εδέσσης. Ο π. Ρούκαλης επίσης

Εικόνα 13. Μητροπολίτης Φλωρίνης
Αυγουστίνος Καντιώτης
1967 - 1999

154

Ρούκαλη Α., έ.α, σελ. 45.
Η απόφαση της Ιεράς Συνόδου δημοσιεύεται στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 557/8-9-1967. Μανάδη Ν.
(1999). Ι. Μ. Νέας Πελαγονίας (1924-1930) ή Πτολεμαΐδος Εορδαίας (1930-1935), σελ. 70.
155
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αναφέρει ότι, επειδή θεωρούσε απαραίτητη την μνεία στον τίτλο για ιστορικούς
λόγους156 της λέξεως «Πρεσπών», εισηγήθηκε ο ίδιος στον Μητροπολίτη την
προσθήκη, πράγμα το οποίο και έγινε.
Με την επωνυμία πλέον «Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας»,
την οποία κατέχει και σήμερα, περιλαμβάνονται στη δικαιοδοσία της οι περιοχές
Φλώρινας, Αμυνταίου, Εορδαίας (Πτολεμαΐδας) και Πρεσπών, οι οποίες αποτελούν
στην εσωτερική διοικητική διαίρεση της Μητροπόλεως ξεχωριστές Αρχιερατικές
Περιφέρειες.

Εικόνα 14. Το ανακαινισμένο Μητροπολιτικό Μέγαρο (1971)

156

Την πρότασή του αυτή την τεκμηρίωνε ιστορικά ο π. Ρούκαλης λέγοντας˙ «Η προσθήκη
“Πρεσπών”, …ήτο απαραίτητος, καθ’ όσον η περιοχή Πρεσπών απετέλει τμήμα της αρχαίας
Αρχιεπισκοπής “Αχριδών, Α΄ Ιουστινιανής και πάσης Βουλγαρίας”, ης πρωτεύουσα κατά τινα
περίοδον εχρημάτισαν τα Μογλενά, η δε επισκοπή Μογλενών ή Μογλαίνων ετέλει υπό τον Αχριδών,
μετά δε την κατάργησίν της ιδρύθη η Μητρόπολις “Πρεσπών και Αχριδών”, με περιοχήν κειμένην
εντός της Σερβίας και της Ελλάδος. Αργότερον δε, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, ότε
διερρυθμίσθησαν τα σύνορα Ελλάδος και Σερβίας, το τμήμα Πρεσπών προσηρτήθη, αποφάσει του
Οικ. Πατριαρχείου, εις την Μητρόπολιν Φλωρίνης». Ρούκαλη Α., έ.α, σελ. 51.
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Εικόνα 15. Ο παλαιός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης. Κτίστηκε από τις εξαρχικές οικογένειες της
Φλώρινας όταν αυτές απαίτησαν να γίνεται η λειτουργία στην βουλγάρικη γλώσσα στον ναό του Αγίου
Γεωργίου. Οι Έλληνες αντέδρασαν και οι φασαρίες άρχισαν. Το αποκορύφωμα ήταν μια Κυριακή των Βαΐων
μετά το 1883. Τότε συγκρούστηκαν οι δυο παρατάξεις μέσα στον ναό. Έσπασαν εικόνες, άνοιξαν τάφους, και
παραλίγο να καταστρέψουν όλον τον ναό. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου παρέμεινε ελληνικός και οι εξαρχικοί
πήραν σουλτανικό φιρμάνι για να χτίσουν δικό τους ναό, το ναό του Αγίου Παντελεήμονος.

Εικόνα 16. Ο παλαιός ναός Αγ. Γεωργίου Φλωρίνης (1835). Διακρίνεται ο ξενώνας στον οποίο φιλοξενούνταν
οι ιερομόναχοι (ο τελευταίος ένοικος ήταν ο αρχιμανδρίτης Γερμανός Χριστίδης), οι νεωκόροι και οι
κηροπλάστες. Υπήρχε και εργαστήριο κεριών, καθώς και μελίσσια, για το κερί. Υπήρχε και μια μεγάλη βρύση
στην αυλή, που ήταν το αγίασμα. Ο Ξενώνας και η βρύση κατεδαφίστηκαν το 1968.
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1.2 Ο θεσμός της Κοινοτικής Διοίκησης
Η διοικητική φιλοσοφία του Οθωμανικού κράτους αναπτύσσεται σύμφωνα με
το ισλαμικό δίκαιο (Shari’ah), το οποίο κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ
μουσουλμάνων και αιρετικών (αλλοθρήσκων). Έτσι, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
διακρίνονται δύο μεγάλες ομάδες πολιτών˙ α) Αυτοί που έχουν ως θρήσκευμά τους
το μωαμεθανισμό και β) όλοι οι υπόλοιποι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί της
επικράτειας, τους οποίους το δίκαιο εντάσσει σε διοικητικές ενότητες
(millet=έθνος), βάσει της θρησκείας τους157.
Ο Χριστιανισμός μαζί με τον Ιουδαϊσμό θεωρούνταν από τους μωαμεθανούς
ως πρόδρομες158 θρησκείες, από τις οποίες το Ισλάμ είχε πάρει πολλά στοιχεία159.
Με βάσει την παραδοχή αυτή για τους πιστούς των θρησκειών αυτών
εφαρμόστηκαν «προνομιακοί» διοικητικοί μηχανισμοί, που λειτουργούσαν ως
συμπληρωματικοί της κεντρικής διοίκησης.
Ήδη λοιπόν, από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και την κατάλυση της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, παραχωρήθηκαν προνόμια από τον Μεχμέτ τον
Πορθητή (1431-1481) στους χριστιανούς υπηκόους του, κυρίως δε στον εθνάρχη και
Πατριάρχη, με σκοπό τον έλεγχο των υπόδουλων και την αποφυγή εξεγέρσεων. Η
Εκκλησία μετατρέπεται σε έναν ιδεολογικό μηχανισμό της αυτοκρατορίας, όργανο
νομιμοποίησης της εξουσίας160. Ο Σουλτάνος όχι μόνο διατηρεί τα προνόμια της
Εκκλησίας, τα οποία κατείχε την εποχή του Βυζαντίου, αλλά παραχωρεί πολλά
παραπάνω161.
Η ανεπάρκεια της κεντρικής εξουσίας να ελέγξει την αχανή επικράτεια, αλλά
κυρίως η ανάγκη καθιέρωσης ενός μηχανισμού είσπραξης των φόρων162, ήταν οι

157

Μπέτσα Γ., Θεσμικές και λειτουργικές όψεις της εκπαίδευσης των ελληνορθοδόξων κοινοτήτων
της οθωμανικής επικράτειας: από την έναρξη των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ έως την
επανάσταση των Νεότουρκων, Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Εκδοτικός Οίκος
Αδελφών Κυριακίδη α.ε., 2005, σελ. 27-28. Πρβλ. Του ιδίου, Η Κοινοτική Διάσταση στην Εκπαίδευση,
Ιστορικές Προβολές-Σύγχρονες Αναφορές, Παιδαγωγική και Εκπαίδευση 54, Εκδοτικός Οίκος
Αδελφών Κυριακίδη α.ε., 2007, σελ. 15.
158
Μπέτσα Γ., έ.α., σελ. 31.
159
Γιαννουλάτου Α., Ισλάμ, Θέματα Ιστορίας των Θρησκευμάτων, τεύχ. 1, σελ. 56,59.
160
ος
Κοππά Μ., Η συγκρότηση των κρατών στα Βαλκάνια (19 αιώνας), Τρεις και μία περιπέτειες,
Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα 2002, σελ. 38.
161
ο
α) Στον Πατριάρχη απονέμεται ο τίτλος millet bast (κυρίως μετά τον 17 αιώνα), εθνάρχη και
Πατριάρχη ταυτόχρονα, με εξουσίες ανάλογες με αυτές του Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Έχοντας τον
τίτλο του Βεζίρη ο Πατριάρχης, γίνεται εγκόσμιος και πνευματικός αρχηγός των Ορθοδόξων. β) Τα
Μοναστήρια και η Εκκλησία διατηρούν τα περιουσιακά τους στοιχεία. γ) Το προσωπικό του
Πατριαρχείου μένει απρόσβλητο με την εγγύηση του Σουλτάνου και απαλλάσσεται από τους
φόρους. δ) Ο Κλήρος έχει διοικητική και δικαιοδοτική αρμοδιότητα στους χριστιανικούς
πληθυσμούς. Κοππά Μ., έ.α., σελ. 38.
162
Η Υψηλή Πύλη εφάρμοσε τη λεγόμενη διανεμητική αρχή όσον αφορά την είσπραξη των φόρων
από τους υπηκόους της. Σύμφωνα με την αρχή αυτή ο φόρος δεν επιβάλλονταν σε κάθε πολίτη
χωριστά σύμφωνα με το τι του αναλογούσε, αλλά σε μια ομάδα πολιτών (κοινότητα) που
κατοικούσαν στην ίδια περιοχή (πόλη ή χωριό). Η ηγεσία της κοινότητας αναλάμβανε την
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βασικότεροι λόγοι καθιέρωσης του κοινοτικού συστήματος διοίκησης. Το κοινοτικό
σύστημα θεωρήθηκε ως το καλύτερο για τη φοροδοτική του
αποτελεσματικότητα163.
Τον 18ο αιώνα έχουμε μετασχηματισμό των κοινοτήτων από φορολογικούς
μηχανισμούς σε διοικητικό οργανισμό, «δευτερογενή κέντρο εξουσίας»164.
Ο 19ος είναι ο αιώνας κατά τον οποίο η Οθωμανική Αυτοκρατορία εισέρχεται
σε παρακμιακή φάση. Ωθούμενοι από τις δυνάμεις της Ευρώπης αλλά και λόγω της
διαμορφωθείσας κατάστασης στο εσωτερικό165, αποφάσισαν Τούρκοι ιθύνοντες166
(προκειμένου να αποφύγουν τη συρρίκνωση της Αυτοκρατορίας και να
εξασφαλίσουν την ισότιμη συμμετοχή της στα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια
φόρουμ) να προχωρήσουν σε εκσυγχρονισμό και εξευρωπαϊσμό της διοίκησης του
κράτους167.
Η πρώτη μεταρρυθμιστική κίνηση έγινε με την έκδοση από το Σουλτάνο
Αβδούλ Μετζήτ (1839-1861) στο Γιούλ-χασέ (3 Νοεμβρίου 1839) του ομωνύμου
Χάτι-ι-Σερίφ168, εγκαινιάζοντας έτσι τη γνωστή περίοδο Τανζιμάτ 169. Η κυριότερη
μεταρρύθμιση που έδινε νότα εξευρωπαϊσμού του κράτους, ήταν αυτή που
καθιστούσε όλους τους Οθωμανούς υπηκόους, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, ίσους
απέναντι στους νόμους, σεβόμενη την τιμή και την περιουσία τους. Στη συνάφεια
αυτή όριζε επίσης την υποχρεωτική στράτευση όλων των υπηκόων170.

υποχρέωση της συλλογής αυτού του φόρου, κατανέμοντας τον αναλογούντα σε κάθε πολίτη φόρο
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της για την φοροδοτική του ικανότητα. Μπέτσα Γ., έ.α., σελ. 29.
163
Μπέτσα Γ., έ.α., σελ. 28-29.
164
Γιάννη Σ. Μπέτσα, Θεσμικές και λειτουργικές όψεις…, έ.α., σελ. 29. Πρβλ. Του ιδίου, Η Κοινοτική
Διάσταση στην Εκπαίδευση…, έ.α., σελ. 48.
165
Οι μεταρρυθμίσεις επιβλήθηκαν τόσο από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι, θέλοντας να
προστατεύσουν τα συμφέροντά τους αλλά και τις χριστιανικές κοινότητες της Αυτοκρατορίας,
ζήτησαν τον εκσυγχρονισμό της, όσο από τους Οθωμανούς πολίτες και μερίδα της διανόησης, οι
οποίοι έβλεπαν τις μεταρρυθμίσεις ως μέσο απομάκρυνσης της σοβούσας κρίσης στην οποία είχε
υπεισέλθει η Αυτοκρατορία. Μπέτσα Γ., Θεσμικές και λειτουργικές όψεις…, έ.α., σελ. 33.
166
«Μερίδα της οθωμανικής διοίκησης με φιλοδυτικό προσανατολισμό, επικουρούμενη από
διπλωματικούς αξιωματούχους ξένων πρεσβειών, διαπνεόταν από το όραμα ενός νέου οθωμανικού
πολυεθνικού πατριωτισμού που θα καθιέρωνε ενιαίο πολιτικό καθεστώς για όλες τις εθνότητες της
αυτοκρατορίας… Οι θιασώτες αυτού του εγχειρήματος αντιμετώπιζαν μάλιστα την προοπτική μιας
ευρείας προσαρμογής της δημόσιας ζωής και της κουλτούρας στα ευρωπαϊκά πρότυπα». Μπέτσα Γ.,
Θεσμικές και λειτουργικές όψεις…, έ.α., σελ. 34.
167
Παπαστάθη Χ., Οι Κανονισμοί των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων του Οθωμανικού Κράτους
ος
και της Διασποράς, Θεσσαλονίκη 1984, τ. 1 , σελ. 7.
168
Ηλιάδου-Τάχου Σ., Η Εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία (1840-1914), Εκδόσεις
Ηρόδοτος 2001, σελ. 73. Πρβλ. Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 9. Βακαλόπουλου Κ., έ.α. σελ. 178.
169
Τανζιμάτ. Με τον όρο αυτό προσδιορίζονται τα δύο μεταρρυθμιστικά διατάγματα που εξέδωσε η
Υψηλή Πύλη, το πρώτο το 1839, Χάτι-ι-Σερίφ, και το δεύτερο δεκαπέντε χρόνια μετά, αμέσως μετά το
τέλος του Κριμαϊκού Πολέμου (18 Φεβρουαρίου 1856), Χάτι-ι-Χουμαγιούμ. Τα διατάγματα αυτά
στόχευαν στην αναδιοργάνωση του κράτους σε πολιτικό, στρατιωτικό, κοινωνικό και οικονομικό
επίπεδο. Βερέμη Α., Οι Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις (τανζιμάτ), Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ΄,
Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα 1977, σελ. 168-171.
170
Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 9.
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Με τις μεταρρυθμίσεις, ενώ γίνονταν γνωστή η βούληση της διοίκησης για
εκσυγχρονισμό και διακανονισμό ορισμένων ζητημάτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα, ταυτοχρόνως επιβεβαιώνονταν ο σεβασμός στο ισλαμικό δίκαιο.
Με την εξαγγελία των μεταρρυθμιστικών αποφάσεων εκδηλώνονται και οι
πρώτες αντιδράσεις τόσο από τους Τούρκους-Μουσουλμάνους όσο και από τους
διαφορετικού θρησκεύματος πολίτες. Αμφότεροι για τους δικούς τους λόγους
έβλεπαν με σκεπτικισμό το εγχείρημα της οθωμανικής ηγεσίας και προσπάθησαν με
κάθε τρόπο να ματαιώσουν την εφαρμογή του. Τελικά το Χατί-ι-Σερίφ δεν
καταργήθηκε, όμως λόγω της μη εφαρμογής του στην πράξη παρέμεινε μια απλή
θεωρητική διακήρυξη171.
Με το τέλος του Κριμαϊκού πολέμου (1856)172 και τη σύγκληση του Συνεδρίου
του Παρισιού (1856) γίνεται επιδίωξη από την Υψηλή Πύλη αναγνώρισης του
Σουλτάνου ως Ευρωπαίου ηγεμόνα και ισότιμης συμμετοχής του στις παγκόσμιες
και πανευρωπαϊκές διασκέψεις. Ως προϋπόθεση για την εκπλήρωση των
επιδιώξεων αυτών η Ευρώπη απαιτεί παραχώρηση δικαιωμάτων ισότιμης
αντιμετώπισης όλων των υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας173.
Συμμορφούμενος ο Σουλτάνος με τις απαιτήσεις των Ευρωπαίων, εκδίδει τον
Φεβρουάριο 1856 το νέο χάρτη μεταρρυθμίσεων, γνωστό ως Χάτι-ι-Χουμαγιούν
(Hatii Humayum), το δεύτερο σημαντικό σταθμό στην ιστορία των μεταρρυθμίσεων
της αυτοκρατορίας174.
171

Η βελτίωση, που θα επέφερε στους χριστιανικούς πληθυσμούς η μεταρρύθμιση, προκάλεσε την
αντίδραση των Τούρκων Μπέηδων και του μουσουλμανικού πληθυσμού, οι οποίοι δεν μπορούσαν
να ανεχθούν την εισαγωγή ευρωπαϊκών προτύπων και ιδιαίτερα την ισότητα όλων των υπηκόων
στην αυτοκρατορία, ένα στοιχείο μάλιστα το οποίο ήταν αντίθετο με τις βασικές αρχές του
Ισλαμισμού. Από την άλλη και οι υπήκοοι άλλων θρησκευμάτων, Χριστιανοί και Ισραηλίτες, έβλεπαν
με δυσπιστία τις νέες ρυθμίσεις, αφ’ ενός για το κατά πόσον θα μπορούσαν αυτές να εφαρμοστούν
και αφ’ ετέρου διότι είχαν συνηθίσει τους υφιστάμενους νόμους με τους οποίους είχαν επιβιώσει
για εκατονταετηρίδες. Επίσης ήταν απρόθυμοι στο να εφαρμόσουν διατάξεις όπως αυτή της
υποχρεωτικής στράτευσης. Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 10. Πρβλ. Βακαλόπουλου Κ., έ.α. σελ. 178.
Μπέτσα Γ., Θεσμικές και λειτουργικές όψεις…, έ.α., σελ. 32-33.
172
Κριμαϊκός πόλεμος (1853-1856). Διαμείβεται ανάμεσα στη Ρωσία από τη μια, την Οθωμανική
Αυτοκρατορία και τις δυνάμεις της Δύσης (Αγγλία, Γαλλία και Αυστρία) από την άλλη. Αιτία η
εισβολή και κατοχή των εδαφών της Βλαχίας και της Μολδαβίας από τους Ρώσους. Η Δύση αντιδρά
στην ενέργεια αυτή των Ρώσων φοβούμενη την κάθοδό τους στη Μαύρη Θάλασσα και το Βόσπορο
και επιθυμεί τη διατήρηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως ανάχωμα στη Ρωσία. Η Ρωσία, μετά
από ήττες που υφίσταται στα πεδία των μαχών, υπαναχωρεί και πρόσκαιρα τα εδάφη
καταλαμβάνονται από την Αυστρία. Λάσκαρη Μ., Το Ανατολικόν Ζήτημα 1800-1923, τ. Α΄ (18001878), Εκδόσεις: Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη, σελ. 148.
173
Με τις απαιτήσεις αυτές η Ευρώπη έδειχνε ότι νοιάζονταν για τους χριστιανικούς πληθυσμούς της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επιβάλλοντας όμως τις μεταρρυθμίσεις πετύχαινε κυρίως (τόσο η
Γαλλία όσο και η Αγγλία) την ανάσχεση εθνικιστικών κινημάτων εντός της Αυτοκρατορίας, ώστε να
διατηρηθεί η ενότητα και το status quo της περιοχής. Γιάννη Σ. Μπέτσα, Θεσμικές και λειτουργικές
όψεις της εκπαίδευσης των ελληνορθοδόξων κοινοτήτων της οθωμανικής επικράτειας…, σελ. 33.
174
Με το Χάττ-ι-Χουμαγιούν παρέχεται, μεταξύ άλλων, σε κάθε υπήκοο της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, ασχέτως θρησκευτικής τοποθετήσεως ή εθνικής καταγωγής του, ισονομία, εγγύηση
της ασφάλειας, της ζωής και περιουσίας του και ισότητα δικαιωμάτων. Με τα σουλτανικά έγγραφα
(βεράτια), με τα οποία αναγνωρίζονταν κάθε νέος Πατριάρχης ως πολιτική και θρησκευτική κεφαλή
του ποιμνίου του, επιβεβαιωνόταν η ισοβιότητα των Πατριαρχών. Επίσης με την καθιέρωση των
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Σε ό,τι αφορά στην εσωτερική διοίκηση των χριστιανών και των άλλων μη
μουσουλμανικών κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάτι-ι-Χουμαγιούν,
αυτή θα ασκούνταν από συμβούλιο, τα μέλη του οποίου θα εκλέγονταν από τους
θρησκευτικούς λειτουργούς και τους λαϊκούς της κάθε κοινότητας.
Εκδίδεται ο νόμος «περί βιλαετίων», σύμφωνα με τον οποίο θεσμοθετούνται
διάφορα σώματα που ασκούν την κοινοτική εξουσία. Ο Μητροπολίτης είναι ο
επικεφαλής του Ορθόδοξου ποιμνίου. Η Δημογεροντία - Αντιπροσωπεία, οι Σχολικές
Εφορίες, η Εκκλησιαστική Επιτροπή είναι τα θεσμοθετημένα κοινοτικά όργανα, με
προεδρεύοντα τον Μητροπολίτη, που ασκούν την εξουσία εντός της κοινότητας175.
Μέλη των κοινοτικών αυτών οργάνων είναι οι προύχοντες κάθε κοινότητας, οι
οποίοι εκλέγονται μετά από τη σύγκληση γενικής συνέλευσης. Η γενική συνέλευση
επίσης προβαίνει και στον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τα
όσα προβλέπονται στο Θεμελιώδη Κανονισμό176 και στις διατάξεις των Κοινοτικών
Κανονισμών177.
Οι κοινότητες πλέον αποτελούν θεμελιώδη βαθμίδα της κοινωνικοπολιτικής
οργάνωσης των κατοίκων μιας περιοχής. Οι κοινοτικοί άρχοντες (Προεστοί178,
Δημογέροντες, Επίτροποι, Κοτζαμπάσηδες κ.λπ.) είχαν το δικαίωμα, εντός του
κοινοτικού πλαισίου, να νομοθετούν, να επιβάλλουν φόρους179, να συνάπτουν
δάνεια180, να εκτελούν τον κοινοτικό προϋπολογισμό181 .
Η παραχώρηση της αυτοδιοίκησης των κοινοτήτων περιορίζονταν όμως σε
θρησκευτικά κυρίως πλαίσια. Όπως διαφαίνεται και μέσα από τον Κώδικα των
αποφάσεων της Αντιπροσωπείας της Ι. Μητροπόλεως Μογλενών και Φλωρίνης
1905-1926, οι αποφάσεις που λαμβάνει η Αντιπροσωπεία έχουν σχέση: α) με
καθαρώς θρησκευτικά ζητήματα, όπως η εκλογή επισκόπων, η ανέγερση ναών, ο
διορισμός ιεροψαλτών κ.λπ., β) με θεσμούς θρησκευτικού χαρακτήρος, όπως η
μνηστεία, ο γάμος, το διαζύγιο, η διατροφή των συζύγων, οι διαθήκες κ.λπ., γ) με
την άσκηση της δικαστικής εξουσίας και το εφαρμοστέο ουσιαστικό και δικονομικό
δίκαιο, δ) με τη σύσταση και οργάνωση πολιτιστικών, φιλανθρωπικών και άλλων

μικτών δικαστηρίων και των διοικητικών συμβουλίων, οι άλλων θρησκευμάτων υπήκοοι θα
μπορούσαν να συμμετέχουν στην απονομή της δικαιοσύνης και στη διοίκηση. Παπαστάθη Χ., έ.α.,
σελ. 10-11.
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Μπέτσα Γ., Η Κοινοτική Διάσταση στην Εκπαίδευση…, έ.α., σελ. 62.
176
Γενικοί Κανονισμοί ή Θεμελιώδης Κανονισμός. Συντάσσονται από το Πατριαρχείο, τη υποδείξει
του Κράτους, ως κανόνες εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών διατάξεων. Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 11.
177
Ηλιάδου-Τάχου Σ., έ.α., σελ. 80.
178
Προεστοί. Αποτελούσαν τα μέλη ηγετικής ομάδας που ήταν γνωστοί και με την τουρκική
ονομασία Κοτζαμπάσηδες. Κολιόπουλου Ι., Ιστορία της Ελλάδος από το 1800, Το Έθνος, η Πολιτεία
και η Κοινωνία των Ελλήνων, τεύχ. Α΄, εκδ. Βάνιας, 2000, σελ. 38.
179
Βλ. Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως
Φλωρίνης, αποφάσεις: 46/18-3-1907, 64/4-2-1908, 8/1/1909, κ.ά.
180
Βλ. Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως
Φλωρίνης, αποφάσεις: 47/25-3-1907, 48/8-4-1907, 64/4-2-1908, 24/4/1909 κ.ά.
181
Βλ. Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως
Φλωρίνης, απόφαση 46/18-3-1907.
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σωματείων, ε) με την οργάνωση της εκπαίδευσης (ίδρυση και συντήρηση Σχολείων,
διορισμός δασκάλων κ.λπ.)182.
Μετά τη δημοσίευση των μεταρρυθμιστικών διαταγμάτων του Χάτι-ιΧουμαγιούν συγκροτήθηκαν από το Πατριαρχείο, τη υποδείξει της Υψηλής Πύλης,
ειδικά συμβούλια, τα οποία θα εκπονούσαν νέους κανονισμούς για τους Ρωμιούς
υπηκόους που θα ήταν σύμφωνοι με τους μεταρρυθμιστικούς κανονισμούς. Οι
κανονισμοί αυτοί ψηφίστηκαν από τα μέλη (κληρικούς και λαϊκούς) του Εθνικού
Προσωρινού Συμβουλίου το 1860 και επικυρώθηκαν από το Σουλτάνο το 1863 και
έφεραν τον τίτλο «Γενικοί Κανονισμοί περί διευθετήσεως των Εκκλησιαστικών και
Εθνικών πραγμάτων των υπό τον Οικουμενικόν Θρόνον διατελούντων Ορθοδόξων
Χριστιανών υπηκόων της Α. Μεγαλειότητος του Σουλτάνου». Αυτοί οι Γενικοί ή
Εθνικοί Κανονισμοί θα αποτελέσουν το «σύνταγμα» των δικαιωμάτων του Γένους
έως το 1923, όταν θα καταργηθούν από τη Συνθήκη της Λωζάνης.
Οι εφαρμοστικοί νόμοι και οι οδηγίες για την εφαρμογή του Χάτι-ιΧουμαγιούν εκδίδονται με αργό ρυθμό. Από αυτούς τους νόμους-οδηγίες
τεκμαίρεται και η διττή έννοια, ευρεία και στενή, του όρου «Κοινότητα»:
Α) Η Κοινότητα με την ευρεία έννοια περιελάμβανε το σύνολο των Οθωμανών
υπηκόων που κατοικούσαν σε όλη την έκταση της αυτοκρατορίας, εκτός των
Μωαμεθανών, που είχαν κοινή θρησκεία και υπάγονταν σε αναγνωρισμένη από την
Υψηλή Πύλη θρησκευτική αρχή, και
Β) Η Κοινότητα με την στενή έννοια περιελάμβανε τους ομοδόξους και
ομοθρήσκους συγκεκριμένης πόλης η χωριού183.
Με το νόμο «περί Βιλαετίων»184 παράλληλα με την κοινοτική διοίκηση,
ορίζονται και οι αστικοί δήμοι ως διοικητική διαίρεση. Αμφότεροι (Κοινότητες και
Δήμοι) αποτελούν νομικά πρόσωπα185.
Σε κάθε πόλη ή χωριό υπήρχε η Δημοτική διοίκηση, ως μια αποκεντρωμένη
κρατική αρχή με γενικές αρμοδιότητες. Στη Δημοτική διοίκηση, σε αντιδιαστολή με
την Κοινοτική διοίκηση, συμμετέχουν όλοι οι υπήκοοι ανεξαρτήτως
θρησκεύματος186.
Τέλος, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση εκ του νόμου σύνταξης «Κανονισμών
λειτουργίας» από τις κατά τόπους Κοινότητες, έμμεσα υποδεικνύεται σε υπόμνημα
του Υπουργού Εξωτερικών σχετική υποχρέωση187. Οι κανονισμοί αυτοί έπρεπε να
κινούνται μέσα στα πλαίσια της Οθωμανικής Νομοθεσίας και σε ό,τι αφορά τις
182

Ηλιάδου-Τάχου Σ., έ.α., σελ. 80-81. Πρβλ. Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 12.
Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 12.
184
Μια ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται Βιλαέτι (διοίκηση) με υποδιαιρέσεις τους Καζάδες
(υποδιοικήσεις), Βλ. Μπέτσα Γ., Η Κοινοτική Διάσταση στην Εκπαίδευση…, έ.α., σελ. 64.
185
Μπέτσα Γ., Η Κοινοτική Διάσταση στην Εκπαίδευση…, έ.α., σελ. 62.
186
Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως
Φλωρίνης, απόφαση της 47/25-3-1907, σελ. 13. Πρβλ. Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 12.
187
Το υπόμνημα αυτό εστάλη το Μάιο του 1867 από τον Υπουργό των Εξωτερικών στα πλαίσια της
εφαρμογής του Χάτι-ι-Χουμαγιούν. Βλ. Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 12.
183
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Ορθόδοξες κοινότητες, θα έπρεπε να ήταν σύμφωνοι με τους Γενικούς Κανονισμούς
του Πατριαρχείου. Διαμορφώθηκαν λοιπόν δύο είδη κανονισμών: α) των
κοινοτήτων των πόλεων και β) των κοινοτήτων των επαρχιών.
Κανονισμοί λειτουργίας των κατά τόπους Κοινοτήτων τους οποίους
γνωρίζουμε, είναι αυτοί που έχουν περισυλλεγεί και καταγραφεί από το
Χαράλαμπο Παπαστάθη. Για την Κοινότητα της Φλώρινας, αν και δεν έχουμε
διασωσμένο κείμενο κανόνων λειτουργίας της, από αναφορές που βρίσκουμε στον
Κώδικα που διαπραγματευόμαστε, συμπεραίνεται η ύπαρξή τους.
Παραπομπές στον κανονισμό της κοινότητος έχουμε:
1) Στην απόφαση της Αντιπροσωπείας της 6/4/1912 στη σελίδα 96, όπου
γίνεται λόγος για Γενικό Κανονισμό, ο οποίος μάλιστα αποτελείται από 35 άρθρα.
Συγκεκριμένα το κείμενο αναφέρει˙ «… Είτα ανεκοινώθη ο καταρτισθείς υπό της
Εφορείας κανονισμός των Σχολών συνωδά τω σχετικώ άρθρω του Γεν. Κανονισμού…
όστις αποτελούμενος εκ τριάκοντα και υπό των (αρ. 35) άρθρων…».
2) Στην απόφαση 46/18-3-1907 της Αντιπροσωπείας, όπου τίθενται προς
έγκριση απολογιστικά-οικονομικά στοιχεία του Εκκλησιαστικού Ταμείου
«συμφώνως προς τον κανονισμόν…».
3) Στην υπ’ αριθμ. 65/7-2-1908 Γενική Συνέλευση της Κοινότητος, η οποία
συγκαλείται «συνωδά τοις σχετικοίς άρθροις του κοινοτικού κανονισμού».
4) Στην Γενική Συνέλευση της 1/3/1909, όταν δεν διαπιστώθηκε απαρτία,
ορίσθηκε νέα ημερομηνία διεξαγωγής της με τον ορισμό «… οσοιδήποτε
προσέλθουν κατά τον κανονισμόν της κοινότητος».
5) Στην απόφαση της 21/2/1910 της Δημογεροντίας γίνεται παραπομπή σε
άρθρο του Κοινοτικού Κανονισμού˙ «Κατά την συνεδρίαν ταύτην λεφθέντος υπ'
όψιν του θανάτου του εκ των δημογερόντων κ. Αντωνίου Πατσούρη και σκέψεως
γενομένης περί αντικαταστάσεως αυτού κατά το δέκατον άρθρον του κανονισμού
της κοινότητος».
6) Στη Γενική Συνέλευση της 13/2/1911 όταν, «…μή επιτευχθείσης της νομίμου
απαρτίας, ανεβλήθη η συγκρότησις της γενικής συνελεύσεως κατά την προσεχή
Κυριακήν 20 οδεύοντος συμφώνως τω κανονισμώ της κοινότητος».
7) Στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 20/2/1911 γίνεται λόγος για
σύσταση αναθεωρητικής επιτροπής του κανονισμού της κοινότητος αναφέροντας
συγκεκριμένα «…Τη προτάσει του προέδρου συνέστη επιτροπή ...δωδεκαμελής προς
αναθεώρησιν του Γ. Κοινοτικού Κανονισμού, ήτις εντός μηνός υποχρεούται να
παρασκευάση την αναθεώρησιν, επί τη βάσει αυτού να προβή η Κοινότης προς
αντικατάστασιν των αποχωρούντων μελών...».
8) Στην απόφαση της Αντιπροσωπείας της 24-4-1911 αναφέρεται ξεκάθαρα η
ύπαρξη κοινοτικού κανονισμού και καλούνται τα μέλη της Αντιπροσωπείας προς
«…επιψήφισιν του κοινοτικού κανονισμού».
9) Στην απόφαση της Αντιπροσωπείας της 28/4/1911, λόγω με εκπληρώσεως
του καθήκοντος της ειδικής επιτροπής προς τροποποίηση του Κανονισμού,
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«…αποφασίζεται, ίνα παρακληθή ο Μητροπολίτης και τροποποιήση αυτόν, εν
προσεχή δε συνεδριάσει της Αντιπροσωπείας αναγνωσθή και επιψηφισθή υπ'
αυτής...».
Εξ αυτών, λοιπόν, τεκμαίρεται η ύπαρξη κανονισμού λειτουργίας της
Κοινότητος Φλωρίνης, ο οποίος όμως μέχρι σήμερα δεν μας είναι γνωστός.
Διοικητικά όργανα των Κοινοτήτων επί τη βάσει του Θεμελιώδους Κανονισμού
του Πατριαρχείου και τοπικών Κοινοτικών Κανονισμών.
1) Γενική Συνέλευση των πολιτών εκάστης Κοινότητος η οποία εκλέγει τα
Μικτά Εκκλησιαστικά Συμβούλια και τα μέλη της Κοινοτικής
Αντιπροσωπείας και Δημογεροντίας.
2) Τα Μικτά Εκκλησιαστικά Συμβούλια είναι 8μελή, εκλέγονται κάθε οκτώ
χρόνια από τη Γενική Συνέλευση. Συγκροτούνται στις πρωτεύουσες των
Βιλαετίων και τελούν υπό την αιγίδα του Μητροπολίτου, οποίος εδρεύει
σε πρωτεύουσα επαρχίας. Ως αρμοδιότητες έχουν να εποπτεύουν τις
σχολές, ασκούν έλεγχο της διαχείρισης των εφόρων, ενώ παράλληλα
διαχειρίζονται κάθε επαρχιακή περιουσία. Τα Μ.Ε.Σ. αποφασίζουν ακόμα
ποιες δαπάνες είναι αναγκαίες και ποιές έχουν προτεραιότητα188.
3) Η Κοινοτική Αντιπροσωπεία:
Α) Από τα εκλεγμένα μέλη τους ή και εκτός αυτών189 εκλέγονται τα μέλη
όλων των λοιπών επαρχιακών αρχών (Σχολική Εφορία, Εκπαιδευτική
Επιτροπή, Εκκλησιαστική Επιτροπή, Εφορίες φιλανθρωπικών και άλλων
ευαγών ιδρυμάτων και των άλλων εκτάκτων και μη Επιτροπών). Επίσης
αντικαθιστά τα αποχωρούντα μέλη από τις εν λόγω κοινοτικές αρχές, και
Β) Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Θεμελιώδους Κανονισμού, εκλέγει τους
ελεγκτές όλων των κοινοτικών σωματείων που λογοδοτούν στην
Κοινότητα190. Συνέρχεται δε εκτάκτως «οσάκις παρουσιάζεται ανάγκη και
κατά τας υπό των εφεξής άρθρων προβλεπομένας περιπτώσεις»191.
4) Δημογεροντία: Συνίσταται από 8 μέλη192 και η θητεία τους είναι διετής. Το
μεν πρώτο έτος ασκούν αρμοδιότητες τα τέσσερα μέλη, ενώ το δεύτερο τα
188

Ηλιάδου-Τάχου Σ., έ.α., σελ. 78-79. Πρβλ. Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 135.
Το άρθρο 39 του Θεμελιώδους Κανονισμού αναφέρει ότι˙ «Ως μέλη των επαρχιακών αρχών
δύνανται να εκλεγώσι και εκ των αντιπροσώπων και εκτός τούτων». Βλ. Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ.
139. Και ο Κανονισμός της Κοινότητος των Βιτωλίων, άρθρο 10, αναφέρει ότι˙ «Η εκλογή εκάστου
σωματείου διεξάγεται δια μυστικής ψηφοφορίας και κατά πλειοψηφίαν επί τριπλασίου αριθμού
υποψηφίων δι’ έκαστον, λαμβανομένων και έξωθεν και εκ των ιδίων μελών της αντιπροσωπείας».
Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 188-189. Οι περισσότεροι όμως εκ των δημοσιευμένων Κοινοτικών
Κανονισμών περιορίζουν την εκλογή μελών των κοινοτικών αρχών (Δημογεροντία, Σχολική Εφορεία,
Εκκλησιαστική Επιτροπή κ.λπ.), μόνο από τα εκλεγμένα μέλη της Αντιπροσωπείας.
190
Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 137.
191
Άρθρο 15 του Κανονισμού της εν Θεσσαλονίκη Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος (1886), Περί της
αντιπροσωπείας της Κοινότητος. Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 149.
192
Ηλιάδου-Τάχου Σ., έ.α., σελ. 79.
189
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υπόλοιπα τέσσερα (άρθρο 40 Γ. Κανονισμού). Έχει αρμοδιότητες για κάθε
διοικητική απόφαση που αφορά όλη την επαρχία ή ένα μέρος αυτής. Στην
περίπτωση αυτή μετέχουν και τα οκτώ (8) μέλη. Επίσης ασκεί και
δικαστικές αρμοδιότητες κατά τις οποίες λαμβάνουν μέρος μόνο τα
τέσσερα μέλη193.
5) Η Εκκλησιαστική Επιτροπή: Είναι εξαμελές όργανο με διετή θητεία το
οποίο εκλέγεται από συνέλευση των μελών της Ενορίας194. Ασκούν
αρμοδιότητες τρία άτομα κατ’ έτος (άρθρο 17 Γ. Κανονισμού)195. Στο
άρθρο 40 του Κανονισμού της εν Θεσσαλονίκη Ορθοδόξου Ελληνικής
Κοινότητος (1904), «Περί της διοικήσεως των ιερών ναών», περιγράφεται
εκτενώς το έργο των μελών της Εκκλησιαστικής Επιτροπής196.
6) Σχολική Εφορεία: Είναι εξαμελές όργανο με διετή θητεία το οποίο
εκλέγεται από τον Μητροπολίτη και τα μέλη της Αντιπροσωπείας 197.
Ασκούν αρμοδιότητες τρία άτομα κατ’ έτος (άρθρο 17 Γ. Κανονισμού)198
υπό την προεδρία του Μητροπολίτου. Μερικές από τις αρμοδιότητες της
Σχολικής Εφορείας είναι˙ ο διορισμός για ένα έτος των διδασκάλων, η
πληρωμή των μισθών των δασκάλων, των παιδονόμων και των λοιπών
υπαλλήλων των σχολείων, το να εγκρίνει τα προγράμματα των
μαθημάτων, να συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό των
σχολών και να τους υποβάλλει προς έγκριση στην Αντιπροσωπεία κ.λπ.199
7) Εξελεγκταί: Ορίζονται άτομα με λογιστικές γνώσεις (άρθρο 56 Γ.
Κανονισμού), τα οποία διενεργούν ετήσιο διαχειριστικό έλεγχο των
ενοριακών ή κοινοτικών σωματείων. Τα πορίσματα των ελέγχων τους τα

193

Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 140.
Άρθρο 36 του Κανονισμού της εν Θεσσαλονίκη Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος (1904), Περί της
διοικήσεως των ιερών ναών. Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 167.
195
Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 135.
196
Έργο των μελών της Εκκλησιαστικής Επιτροπής είναι να «διεξάγωσιν ακριβώς την χρηματικήν
διαχείρισιν και φυλάττουσιν ακεραίαν και ανελλιπή άπασαν την περιουσίαν του ναού, κινητήν τε και
ακίνητον˙ φροντίζουσι δε περί της καλής καταστάσεως και ευπρεπείας αυτού και των ιερών σκευών
και αμφίων αυτού και καθόλου περί της ευταξίας. Διορίζουσι και παύουσι τους λαϊκούς υπαλλήλους
του ναού και τη εγκρίσει της Α. Π. του Μητροπολίτου τους ιεροψάλτας. Ορίζουσι τους μισθούς
πάντων και τα καθήκοντα των λαϊκών. Εν εκάστη Κυριακή και εορτή ευθύς μετά την απόλυσιν της
θείας λειτουργίας αριθμούσι τα κατ’ αυτήν εισπραχθέντα χρήματα και καταγράφουσιν αυτά κατά
είδος της εισπράξεως (εκ κηρού, δίσκων κτλ.) εν τω προχείρω βιβλίω. Δαπανώσι κατά μήνα εις τας
τακτικάς ανάγκας του ναού… Όπως δαπανήσωσι πλείον των πέντε λιρών ετησίως … ή λάβωσι
δάνειον ή δεχθώσι κληροδότημα, ή δωρεάν υπό όρους… υποβάλλουσι τη Α. Π. τω Μητροπολίτη
αίτησιν, τη εγκρίσει δε αυτού συγκαλούσι τους ενορίτας εις συνέλευσιν, ης προεδρεύει ο
προσβύτερος… Την δε απόφασιν της συνελεύσεως υποβάλλουσι τη Α.Π. προέδρω της Δημογεροντίας
προς έγκρισιν». Άρθρο 40 του Κανονισμού της εν Θεσσαλονίκη Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος
(1904), Περί της διοικήσεως των ιερών ναών. Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 168.
197
Άρθρο 48 του Κανονισμού της εν Θεσσαλονίκη Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος (1904), Περί της
Εφορείας των εκπαιδευτικών Καταστημάτων. Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 170.
198
Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 135.
199
Άρθρο 56 του Κανονισμού της εν Θεσσαλονίκη Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος (1904), Περί της
Εφορείας των εκπαιδευτικών Καταστημάτων. Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 171.
194
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υποβάλλουν στα Μικτά Εκκλησιαστικά Συμβούλια (άρθρο 55 Γ.
Κανονισμού)200.

Εικόνα 17. Σφραγίδες της Ιεράς Μητροπόλεως Μογλενών και Φλωρίνης

200

Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 141.
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B. ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Κώδιξ Αποφάσεων–περιγραφή. Ενοριακή
ή Γενική Συνέλευση. Διορισμός και αντικατάσταση
μελών των κοινοτικών διοικητικών οργάνων.
Διορισμός Εκτάκτων Επιτροπών.
2.1 Κώδιξ Αποφάσεων Αντιπροσωπείας – Περιγραφή201
Το άρθρο 25 του Θεμελιώδους Κανονισμού του Πατριαρχείου αναφέρει την
υποχρέωση «εκάστη κοινότης (να) έχει ίδιον βιβλίον πρακτικών των
αντιπροσωπευτικών συνελεύσεων, κρατούμενον υπό της Εκκλησιαστικής Αρχής, εν
ώ πρό της ενάρξεως της συνεδριάσεως μετά την εν κεφαλίδι δήλωσιν της
ημερομηνίας της συνεδριάσεως υπογράφουσιν οι βαθμηδόν προσερχόμενοι
αντιπρόσωποι˙ κάτωθι των υπογραφών των αντιπροσώπων καταλειπομένου χώρου
τινός κενού προς υπογραφήν των κατόπιν προσελευσομένων και του προέδρου
αριθμούντος και εγγράφοντος ολογράφως τον αριθμόν των παρόντων,
καταχωρείται το πρακτικόν της συνεδριάσεως, υπογραφόμενον υπό τε του
προέδρου και των βουλομένων εκ των αντιπροσώπων, πάντων ουχ ήττον επί τούτω
προσκαλουμένων»202.
Εφαρμόζοντας λοιπόν την ανωτέρω διάταξη το διοικητικό όργανο της
Αντιπροσωπείας της Κοινότητος Φλωρίνης, τηρούσε βιβλίο στο οποίο καταχωρούσε
τις αποφάσεις του.
Το εν λόγω βιβλίο, με το οποίο καταγινόμαστε, ως προς την εμφάνισή του
είναι μεγάλων διαστάσεων, περιέχον πολλές σελίδες203.
Εγκαινιάζεται από τον Μητροπολίτη Μογλενών και Φλωρίνης Άνθιμο την 7η
Μαρτίου 1907 και η τελευταία απόφαση που καταγράφεται είναι˙ συνεδρίαση της
Εκκλησιαστικής Επιτροπής υπό την προεδρία του Αρχιερατικού Επιτρόπου
Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Οικονόμου την 22 Απριλίου 1929204.
201

Βλ. Ηλιάδου-Τάχου Σ., Η Εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία (1840-1914), Εκδόσεις
Ηρόδοτος 2001, σελ. 189.
202
Παπαστάθη Χ., Οι Κανονισμοί των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων του Οθωμανικού Κράτους
ος
και της Διασποράς. Νομοθετικές Πηγές-Κανονισμοί Μακεδονίας, τομ. 1 , Εκδοτικός Οίκος Αφών
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 137.
203
Την πρακτική χειρόγραφης καταγραφής των αποφάσεων του Μητροπολιτικού Συμβουλίου (το
οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαδέχθηκε τη Δημογεροντία) εφαρμόζει και στις μέρες μας η
Ιερά Μητρόπολη, Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας.
204
Όπως όμως αναφέραμε και στην εισαγωγή, η ενασχόλησή μας με το αρχειακό αυτό υλικό
σταματά στο έτος 1913, λίγο δηλαδή μετά την απελευθέρωση της Φλώρινας. Τούτο γίνεται διότι από
της εντάξεως της Φλωρίνης στον κορμό του ελεύθερου Ελληνικού κράτους, παύουν να λειτουργούν
τα διοικητικά όργανα της Κοινότητος και εφαρμόζεται το διοικητικό σύστημα που ισχύει στην
υπόλοιπη Ελλάδα.
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Παχύτερο του προηγουμένου205 έχει διαστάσεις 37Χ23.
Πανόδετο με επικάλυψη πανιού χρώματος γκρι, πάνω στο οποίο υπάρχει
σταμπωτή εξωφύλλου και των φύλλων. Το χαρτί είναι χοντρό σε χρώμα πορτοκαλί,
πάνω στο οποίο είναι τυπωμένη η ένδειξη του εργοστασίου παραγωγής «THE
ENGLISH MANIFACTORY OF BOOK AND REGISTER (HOMEFUNDER 1883)».
Η εισαγωγική πρώτη χειρόγραφη σελίδα γράφει:

Κώδιξ Πρακτικών
των συνεδριάσεων
της
Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας
της
πόλεως Φλωρίνης
Εν Φλωρίνη τη 7η Μαρτίου 1907
Επί του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Αγίου Μογλενών και Φλωρίνης
Κυρίου Κου Ανθίμου
Εκ Κωνσταντινουπόλεως,
και του γραμματέως Αυτού Αριστείδου Θ. Γιαννοπούλου
εκ Βουνάρ-Χισσάρ (Βρύσις)
της επαρχίας Σαράντα - Εκκλησιών

205

Η αρίθμηση αποφάσεων του παρόντος αρχίζει από τον αριθμό 46, σημείο στο οποίο σταματά η
καταγραφή από το προηγούμενο βιβλίο.
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Αριθμείται κατά φύλλο και όχι κατά σελίδα, με μηχάνημα αρίθμησης (άρα
είναι εφικτή η παραπομπή σ’ αυτές). Τα περιθώρια κάθε σελίδας αριστερά είναι 3
πόντοι, δεξιά 8 σε γραμμές κατριγιέ και φέρουν 35 οριζόντιες γραμμές εκάστη. Ο
αριθμός των φύλλων είναι 199, όμως αυτά σταματούν στον αριθμό 196.
Η ταξινόμηση του υλικού και η κατάταξη των στοιχείων έχουν γίνει με
προχειρότητα.
Αν και στην πρώτη σελίδα του αναφέρεται ως «Κώδιξ Πρακτικών των
συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως Φλωρίνης»,
περιέχονται όμως αποφάσεις και άλλων διοικητικών οργάνων της Κοινότητος
(Γενικής Συνέλευσης, Εκκλησιαστικής Επιτροπής, Σχολικής Εφορείας κ.ά.).
Συγκεκριμένα περιέχονται:
1) Αποφάσεις 7 Γενικών Συνελεύσεων (6 Τακτικές και 1 έκτακτη).
2) 109 Αποφάσεις της Αντιπροσωπείας - Δημογεροντίας.
3) 7 Αποφάσεις της Εκκλησιαστικής Επιτροπής.
4) 3 Αποφάσεις της Επιτροπής των μαγαζιών.
5) 1 Απόφαση (28/6/1912) της νεολαίας Φλωρίνης, η οποία συνεδρίασε
προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για δημοσίευμα εναντίον του
Μητροπολίτου που φέρει ψευδώς την υπογραφή εκ μέρους της νεολαίας
Φλωρίνης, και
6) 1 Απόφαση (7/7/1912) Πρακτικό παραλαβής του Αρχιερατικού Επιτρόπου
Παπά Δημητρίου Οικονόμου από τον Μητροπολίτη Κωνστάντιο λόγω
εκλογής του ως Μητροπολίτου Βοδενών206.
Η μέθοδος καταγραφής των αποφάσεων της εκάστοτε συνεδρίας δεν είναι
ομοιόμορφη, οι αποφάσεις άλλοτε καταμετρώνται και άλλοτε όχι.
Επίσης παρατηρούμε ότι, ενώ στην αρχή ορισμένων συνεδριάσεων τα μέλη
καταγράφονται, σε πολλές όμως περιπτώσεις δεν έχουμε καταγραφή των μελών,
παρά μόνο στο τέλος των συνεδριάσεων υπάρχουν οι υπογραφές τους, αυτό έχει ως
αποτέλεσμα, να μη μπορούμε να προσδιορίσουμε μερικά ονόματα συνέδρων λόγω
του δυσανάγνωστου των υπογραφών τους.
Κατά την καταγραφή των αποφάσεων στην αρχή γίνεται αναφορά στον
προεδρεύοντα της συνεδριάσεως, που σύμφωνα με το Θεμελιώδη Κανονισμό του
Πατριαρχείου (1902) είναι ο Μητροπολίτης ή πρόσωπο που ο ίδιος ορίζει ως
αντικαταστάτη του. Επίσης δηλώνεται η ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης
και η ώρα (τουρκιστί)207.
206

Η Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, λαμβάνοντας ως πρώτη συνεδρίαση της ΑντιπροσωπείαςΔημογεροντίας την πρώτη συνεδρίαση μετά την ενθρόνιση εκάστου Μητροπολίτου στην επαρχία
του, κάνει διαχωρισμό των αποφάσεων με βάσει τον προεδρεύοντα Μητροπολίτη. Έτσι κατανέμει τις
συνεδριάσεις σε τέσσερις ομάδες˙ 21 συνεδριάσεις του Ανθίμου, 27 συνεδριάσεις του Σμαράγδου,
14 συνεδριάσεις του Κωνσταντίου, και 29 συνεδριάσεις του Πολυκάρπου. Ηλιάδου-Τάχου Σ., έ.α.,
σ.σ. σελ. 188.
207
Αναγράφεται πολλές φορές διπλή ημερομηνία. Η μία αναφέρεται στην χριστιανική και η άλλη στη
μουσουλμανική. Οι Μουσουλμάνοι έχουν ως έτος έναρξης της χρονολογίας την ημερομηνία
μετανάστευσης του Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα, την γνωστή Εγίρα (Hijra), η οποία
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Οι συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας της 19ης και 27ης Μαρτίου 1908, υπό την
προεδρία του Αρχιερατικού Επιτρόπου παπά Δημητρίου Οικονόμου, είναι
ταυτάριθμες, φέρουσες και οι δύο τον αριθμό 70.
Στο φύλλο 54 (δύο σελίδες) δεν γνωρίζουμε αν, από λάθος του γραφέα ή
εγνωσμένα, καταγράφεται απόφαση της Επιτροπής της Εκκλησίας με ημερομηνία 5
Ιουλίου 1910, χωρίς να ακολουθεί την χρονολογική σειρά της προηγουμένης αλλά
και επομένης αποφάσεως οι οποίες φέρουν ημερομηνίες του έτους 1909.
Τέλος ο γραφικός χαρακτήρας ορισμένων αποφάσεων είναι διαφορετικός,
προφανώς καταγράφηκαν από άλλο γραφέα, αλλά και κείμενα καταγραμμένα από
τον ίδιο γραφέα άλλοτε είναι καθαρά και ευανάγνωστα και άλλοτε, ίσως λόγω
κόπωσης η βιασύνης, είναι κακογραμμένα και δυσανάγνωστα.

τοποθετείται στην 20 ή 24 Σεπτεμβρίου 622 μ.Χ. Γιαννουλάτου Α., Ισλάμ. Θρησκειολογική
επισκόπησις, Δ΄ έκδοσις 1985, Εκδόσεις Πορευθέντες, σελ. 82.
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2.2 Ενοριακή ή Γενική Συνέλευση
Με τον όρο «Γενική Συνέλευσις» απαντώνται στον κώδικα οι γνωστές από το
Θεμελιώδη Κανονισμό του Πατριαρχείου θεσμοθετημένες «Ενοριακές
Συνελεύσεις».
Οι Γενικές Συνελεύσεις καθορίζουν την πολιτική εκπροσώπηση της κοινότητας
με άμεση ή έμμεση εκλογή. Επίσης, αυτές έχουν ελεγκτικό ρόλο 208 στα διάφορα
σωματεία και λοιπά διοικητικά όργανα της κοινότητας.
Κάθε ενορία έχει υποχρέωση να διατηρεί συγκροτημένους καταλόγους
εκλογέων και εκλογίμων, τους οποίους αναρτά στο νάρθηκα των εκκλησιών προς
γνώσιν των πολιτών. Οι συμπεριλαμβανόμενοι στους καταλόγους αυτούς,
προερχόμενοι από την τάξη των προυχόντων, συγκροτούνται σε σώμα μετά από τη
σύγκληση γενικής συνελεύσεως, η οποία προβαίνει σε σαφή καταμερισμό
αρμοδιοτήτων209.
Προεδρεύει των Γενικών-Ενοριακών Συνελεύσεων ο Μητροπολίτης, ο οποίος
και τις συγκαλεί. Εκτός των τακτικών, υφίστανται και έκτακτες συνελεύσεις, την
δυνατότητα συγκλήσεων των οποίων έχει, εκτός του Μητροπολίτου, και η Επιτροπή
του ναού ή η Εφορία της σχολής.
Η Ενοριακή Συνέλευση έχει ως αρμοδιότητα:
1) Να εκλέγει δια μυστικής ψηφοφορίας τα μέλη της Κοινοτικής
Αντιπροσωπείας- Δημογεροντίας.
2) Να εκλέγει δια μυστικής ψηφοφορίας τα μέλη των Εκκλησιαστικών
Επιτρόπων και Εφόρων.
3) Να εκλέγει τα μέλη των εκάστοτε Εξελεγκτικών Επιτροπών.
4) Να ψηφίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς των ενοριών και των
σχολών.
5) Να λαμβάνει αποφάσεις για υποθέσεις που έχουν σχέση με την
κινητή και ακίνητη περιουσία των ενοριών, των ναών ή των σχολών210.
Τέλος, στα μέλη της συνέλευσης λογοδοτούν οι Επίτροποι των ναών και οι
Έφοροι των σχολών.
Για το διάστημα 1907 - 1913 στον Κώδικα των πρακτικών της Ορθοδόξου
Αντιπροσωπείας Κοινότητος Φλωρίνης απαντώνται 7 Γενικές Συνελεύσεις, εκ των
οποίων οι 6 τακτικές και η 1 έκτακτη.

208

Μπέτσα Γ., Η Κοινοτική Διάσταση στην Εκπαίδευση. Ιστορικές Προβολές-Σύγχρονες Αναφορές,
Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε., 2007, σελ. 55.
209
Ηλιάδου-Τάχου Σ., Η Εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία (1840-1914), Εκδόσεις
Ηρόδοτος 2001, σελ. 70.
210
Παπαστάθη Χ., Οι Κανονισμοί των Ορθόδοξων Ελληνικών Κοινοτήτων του Οθωμανικού Κράτους
ος
και της Διασποράς, τόμ. 1 Νομοθετικές Πηγές-Κανονισμοί Μακεδονίας, Εκδοτικός Οίκος Αφών
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 134-137.

60

Εκτός όμως των Γενικών Συνελεύσεων, στον εν λόγω κώδικα καταγράφονται
αποφάσεις της Αντιπροσωπείας και της Δημογεροντίας, οι οποίες αναφέρονται σε
αναβολή, επί παραδείγματι, λόγω μη απαρτίας211 συγκλήσεως της Γενικής
Συνέλευσης ή σε ορισμό ημερομηνίας συγκλήσεώς της. Συναντούμε 7 τέτοιες
αποφάσεις, εκ των οποίων η 1 σε έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.
Τα δύο αυτά σώματα αποφάσεων (Γενικής Συνέλευσης και αποφάσεις για την
σύγκλησή της) περιλαμβάνονται στους δύο πίνακες που ακολουθούν.
Αποφάσεις σύγκλησης- αναβολής Γενικής Συνέλευσης
α/α
1

ΑΠΟΦΑΣΗ
65/7-2-1908
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Άνθιμος

ΘΕΜΑ
Ορισμός
ημέρας
εκλογής των
νέων 5 μελών
της
Αντιπροσωπεί
ας

2

16/2/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

Σύγκληση
Γενικής
Συνελεύσεως
της
Κοινότητας
για εκλογή
νέων μελών
Αντιπροσωπεί
ας

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"Αποφασισθείσης εν τη προηγουμένη
συνεδρία της συγκροτήσεως της γενικής
εκλογικής συνελεύσεως συνεπεία της
συμπληρώσεως της ετησίας αυτών
περιόδου των πέντε μελών της
Αντιπροσωπείας ωρίσθη ημέρα επί
τούτω η μεθεπομένη Κυριακή ήτοι τη
17η οδεύοντος. Ανεγνώσθη δε
συγχρόνως και ο κατάλογος των
εκλογέων εις ον και εγένοντο αι εξής
τροποποιήσεις: αντί του Θεοδώρου
Ναούμ διδασκάλου ήδη τυγχάνοντος
κατεγράφη το όνομα του πατρός του
Ναούμ Ηλία. Προσέτι κατεγράφησαν τα
ονόματα των κατά το παρελθόν έτος
αποκεκλεισμένων Δημητρίου Πάπτζε,
Δανιήλ Αθαν. χ΄΄ Κύρτσε ως και κατά το
παρελθόν έτος απουσιάζοντος Βελιάν
Προδανού" (σελ. 33)
"Κατά την συνεδρίαν ταύτην ληφθέντος
υπ' όψιν ότι έληξεν η περίοδος των εκ
των μελών της αντιπροσωπείας της
κοινότητος κ.κ. Χατζη Τύπε και
Αναστασίου Σαπουντζή, δημογερόντων,
Πέτρου Φιλιππίδου, εφόρου και
Θεοδώρου Πύρζα και Θεοδώρου
Κεραμιτζή, επιτρόπων της εκκλησίας,
απεφασίσθη η εν Γενική Συνελεύσει της
Κοινότητος αντικατάστασις αυτών,
ωρίσθη δε ημέρα γενικής συνελεύσεως η

211

Σύμφωνα με το άρθρο 65 των γενικών διατάξεων του Θεμελιώδους Κανονισμού του
Πατριαρχείου (1902), «Αι αποφάσεις των ενοριακών και αντιπροσωπευτικών Συνελεύσεων
λαμβάνονται κατά πλειονοψηφίαν απόλυτον, ην αποτελούσιν οι πλείονες του ημίσεος των
παρόντων…». Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 142. Επίσης το άρθρο 66 του ιδίου κανονισμού διαλαμβάνει˙
«Η συνεδρίασις παντός Σωματείου θεωρείται εν απαρτία, όταν παρώσι τα ημίση των μελών και ο
Πρόεδρος».

61

α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

3

17/2/1909
Δημογεροντία

Σμάραγδος

Κατάρτιση
εκλογικού
καταλόγου
για τις
κοινοτικές
εκλογές

4

1/3/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

Αναβολή
γενικής
συνέλευσης
λόγω μη
απαρτίας

5

1/2/1911
Δημογεροντία

Κωνστάντιος

Ορισμός
ημέρας
σύγκλησης
Γενικής
Συνελεύσεως
για εκλογή
νέων μελών
της
Αντιπροσωπεί
ας.
Καταρτισμός
εκλογικού
καταλόγου

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

μεθεπομένη Κυριακή ώρα 7 τουρκιστί, 1
Μαρτίου" (σελ. 43)
"…κατηρτίσθη ο κατάλογος των εχόντων
δικαίωμα ψήφου κατοίκων της
κοινότητος κατά τας προσεχείς
κοινοτικάς εκλογάς, απεφασίσθη δε
όπως ο κατάλογος ούτος αναρτηθή τη
προσεχή Παρασκευή εις τον νάρθηκα της
εκκλησίας, όπως λάβωσι γνώσιν οι
ενδιαφερόμενοι παρέχοντας δε το
δικαίωμα εις τους μή εγγεγραμμένους
και δικαιουμένους εις τούτο να
αποταθώσιν εγγράφως εις την Ι.
Μητρόπολιν μέχρι της μεθεπομένης
Παρασκευής πάσα ένστασις γενομένη
βραδύτερον δεν θα λαμβάνεται υπ'
όψιν" (σελ. 44)
"Εκληφθέντος υπ' όψιν ότι σήμερον
κατά την συγκληθείσαν γενικήν
συνέλευσιν προς αντικατάστασιν των
συμπληρωσάντων την διετή αυτών
περίοδον μελών της αντιπροσωπείας δεν
εγένετο απαρτία και απεφασίσθη όπως
αναβληθώσι η εκλογή εις νέαν γενικήν
συνέλευσιν συγκροτηθησομένην κατά
την προσεχή Κυριακήν 8 Μαρτίου, 7
Τουρκιστί, καθ' ην η συνέλευσις θα
προβή εις το έργον αυτής, οσοιδήποτε
προσέλθουν κατά τον κανονισμόν της
κοινότητος" (σελ. 45)
"...προτάσεως γενομένης υπό του
Προέδρου περί ανάγκης
αντικαταστάσεως των αποχωρούντων
μελών της Αντιπροσωπείας συνωδά …
(δεν αναγράφεται) άρθρω του Κοινοτικού
ημών Κανονισμού και επομένως της
ανάγκης περί συγκλήσεως Γενικής
Συνελεύσεως αποφασίζεται όπως
καταρτισθώσι οι εκλογικοί κατάλογοι,
αναρτηθώσι εις την Εκκλησίαν και
ανακοινωθή συγχρόνως τοις κατοίκοις
επ' εκκλησίας, ήτοι μετά 15 ημέρας από
της αναρτήσεως των καταλόγων
γενήσεται η επί τούτω Γενική
Συνέλευσις..." (σελ. 67)
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α/α
6

ΑΠΟΦΑΣΗ
13/2/1911
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Παπα
Δημήτριος
Οικονόμος
Αρχ.
Επίτροπος

ΘΕΜΑ
Αναβολή
συκληθείσης
γενικής
συνελεύσεως
λόγω μη
προσέλευσης
του
απαιτουμένο
υ αριθμού
μελών

7

6/3/1914
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Σύγκληση
Γενικής
Συνελεύσεως
της
Κοινότητας
για απόφαση
διενέργειας
εράνου για
διάφορους
σκοπούς.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"Σήμερον τη 13 Φεβρουαρίου 1911,
ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 5
Τουρκιστί π.μ. συγκληθείσης συνωδά
τοις σχετικοίς άρθροις του κοινοτικού
κανονισμού η αντιπροσωπεία της
ενταύθα κοινότητος υπό την προεδρίαν
του Αιδεσιμωτάτου Οικονόμου Π.
Δημητρίου και Αρχιερατικού Επιτρόπου
Αγ. Μογλενών, εις γενικήν των πολιτών
συνέλευσιν προς αντικατάστασιν των
συμπληρωσάντων την διετή αυτών
περίοδον πέντε μελών της κοινοτικής
Αντιπροσωπείας, και μη επιτευχθείσης
της νομίμου απαρτίας, ανεβλήθη η
συγκρότησις της γενικής συνελεύσεως
κατά την προσεχή Κυριακήν 20
οδεύοντος συμφώνως τω κανονισμώ της
κοινότητος, καθ' ω θα αποφασίση μεθ'
οσουσδήποτε ποσέλθωσιν" (σελ. 68)
"…Aπεφασίσθη η είσπραξις εράνου δια
τον Ανδριάντα του Βασιλέως, την
Ναυαρχίδα …προς τούτο θα κληθώσι
όλοι των κυρίων ιερείς και …την
προσεχήν Τετάρτην, καθ' ην θα
συνεδριάση η Κ. Αντιπροσωπεία…" (σελ.
117)

Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων
α/α
1

ΑΠΟΦΑΣΗ
66/17-2-1908

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Άνθιμος

ΘΕΜΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αναβλήθηκε
λόγω μη
απαρτίας.
Θέμα:
Αντικατάστασ
η των πέντε
μελών της
Αντιπροσωπεί
ας που
συμπλήρωσα
ν την θητεία
τους

ΚΕΙΜΕΝΟ

"Σήμερα τη 17η Φεβρουαρίου 1908
ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα
8η Τουρκιστί συκληθείσης συνωδά τοις
σχετικοίς άρθροις του κοινοτικού
κανονισμού γενικής των πολιτών
συνελεύσεως προς αντικατάστασιν των
συμπληρωσάντων την περίοδον αυτών
πέντε μελών της κοινοτικής
Αντιπροσωπείας και μη επιτευχθείσης
της νομίμου απαρτίας ανεβλήθη η
συγκρότησις της γενικής συνελεύσεως
την προσεχή Κυριακήν 24 οδεύοντος
συμφώνως τω κανονισμώ της
κοινότητος. Τα μέλη (παρόντα)
Αντιπροσωπείας, Χατζή Τύπες, Αλέξης
Σαμαράς, Θεόδωρος Α. Πύρζας,
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α/α

2

ΑΠΟΦΑΣΗ

67/24-2-1908

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

Άνθιμος

ΘΕΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Επικύρωση
αποφάσεως
Αντιπροσωπεί
ας ορισμού
των μελών
της
Διοικητικής
Επιτροπής
διαχείρισης
του
τραπεζικού
δανείου για
την
κατασκευή
των μαγαζιών
της
κοινότητος.
Εκλογή των 5
νέων μελών
της
Αντιπροσωπεί
ας

ΚΕΙΜΕΝΟ

Θεόδωρος Α. Κερεμιτζής, Αναστάσιος
Ναούμ, Πέτρος Φιλιππίδης, Πανδελής
Ναούμ, Ιωάννης Ζήσης" (σελ. 34)
«Εν Φλωρίνη τη 24η Φεβρουαρίου 1908.
Κατάλογος παρουσιάσεως: 1) Αντώνιος
Ναούμ, 2) Πέτρος Φιλιππίδης, 3) Ιωάννης
Ζήσης, 4) Πανδελής Ναούμ, 5) Χατζή
Τρύφων, 6) Στέργιος Χρηστίδης,7) Κάρστε
…(;) Βάνε, 8) Γεώργιος Α. Γρίβας, 9)
Πέτρος Δ. Βοσκός, 10) Δημήτριος
Ιωάννου, 11) Ιωάννης Ναούμ, 12)
Ιωάννης Πέτρου, 13) Θεόδωρος Α.
Πύρζας, 14) Αλέξης Σαμαράς, 15)
Γεόργιος Δημητρίου, 16) Νικόλαος
Αθανασίου, 17) Θεόδωρος Α.
Κερεμετζής. Σήμερον τη 24η
Φεβρουαρίου 1908 ημέρα της
εβδομάδος Κυριακή και ώρα 5η της
ημέρας Τουρκιστί συγκροτηθείσης
γενικής συνελεύσεως των πολιτών
Φλωρίνης υπό την εποπτείαν της Α.
Σεβασμιότητος του Αγίου Βιζύης κ. κ.
Ανθίμου ελήφθησαν υπ’ όψιν τα εξής.
Αον) Επειδή δε επρόκειτο ίνα γένηται η
σύναψις του εξακοσιαλίρου δανείου
παρά της Τραπέζης Ανατολής δια την
ανέγερσιν των κοινοτικών μαγαζείων
είχεν αποφασισθή υπό της
Αντιπροσωπείας όπως όσοι εκ των μελών
Αυτής δώσωσι προς την Τράπεζαν τας
υπογραφάς των δια την σύναψιν του
ρηθέντος δανείου αποτελέσωσιν ούτοι
και την διοικητικήν των κοινοτικών
μαγαζείων επιτροπήν μέχρι της τελείας
εξοφλήσεως του ειρημένου δανείου ως
φαίνεται εν τω υπό ημερομηνίαν ... (δεν
αναγράφεται) πρακτικώ Αυτής, επί τω όρω
όπως η τοιαύτη απόφασις υποβληθή και
εις την γενικήν συνέλευσιν ίνα ή
επικυρωθή ή εξευρεθή υπ' αυτής έτερος
τρόπος προς πλήρη εξασφάλισιν των
μελών της Αντιπροσωπείας, συμφώνως
της ρηθείσης αποφάσεως η Α.
Σεβασμιότης απέδειξεν εις την γενικήν
συνέλευσιν τα και Αυτής και εσυζήτησε
την σχετικήν απόφασιν της γενικής
συνελεύσεως. Σκέψεως και συζητήσεως
ικανής γενομένης ενεκρίθη υπό της
γενικής συνελεύσεως η ρηθείσα
απόφασις της Αντιπροσωπείας.
Αναστάσιος Ι. Σαπουντζής, Χατζής
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Τρύφων, Αλέξης Σαμαράς, Θεόδωρος Αν.
Πύρζας, Αναστάσιος Ναούμ, Θεόδωρος
Αν. Κεραμετζής, Πέτρος Φιλιππίδης,
Παντελής Ναούμ και Ιωάννης Ζήσης
αποτελέσωσιν την διοικητικήν επιτροπήν
των κοινοτικών μαγαζείων μέχρι της
τελείας εξοφλήσεως του παρά της
Τραπέζης Ανατολής συναφθέντος ως
προείρηται εξακοσιαλίρου δανείου.
Βον) Συσκέψεως γενομένης προς
αντικατάστασιν των συμπληρωσάντων
την περίοδον αυτών κατά το σχετικόν του
κανονισμού της κοινότητος άρθρον ...
(δεν αναγράφεται) και συμφώνως τω δια
ημερομηνίαν ...(δεν αναγράφεται) πρακτικώ
της Αντιπροσωπείας πέντε (5) μελών της
Αντιπροσωπείας ήτοι κ.κ. Γεωργίου
Τέγου, Αλεξίου Σαμαρά ως
δημογερόντων, Αναστασίου Ναούμ και
Ιωάννη Ζήση ως Εφόρων και Παντελή
Ναούμ ως Επιτρόπου και διαλογής
ψήφων γενομένης εξελέγησαν
δημογέροντες μεν ο Δίνε Σαπουντζής δια
ψήφων 12 και Θωμάς Κοπάτσκας δια 11,
Έφοροι δε οι Αναστάσιος Ναούμ δια
ψήφων 13 και Ιωάννης Ζήση δια ψήφων
8. Επίτροπος δε δια ψήφων 17 ο
Παντελής Ναούμ, επέλαχον δε ως
Δημογέροντες μεν οι Δανιήλ Δημητρίου
δια ψήφων 4, Κύρζε Μίλιου δια ψήφων
3, και οι Γεώργιος Τέγου, Αλέξιος
Σαμαράς, Στέργιος Χρηστίδης και
Γεώργιος Μάντζου λαβόντες πάντες ανά
μίαν (1) ψήφον, ως Έφοροι δε επέλαχον
Αριστείδης Ιατρός δια ψήφων 7, Πέτρος
Δανιήλ δια ψήφων 3, Αθανάσιος
Κοτλαρτζής δια ψήφων 2 και Γεώργιος
Γρίβας δια ψήφου μιας (1). Ως Επίτροποι
δε ουδείς επέλαχε. Μετά ταύτα η Α.
Σεβασμιότης ευχαριστήσαντος τα τε μέλη
της γενικής συνελεύσεως και τα
συμπληρώσαντα την περίοδον αυτών
μέλη της Αντιπροσωπείας, συνεχάρη
τους νεωστί εκλεγέντας και συνέστησεν
ίνα υπό την προεδρείαν της Α.
Σεβασμιότητος του νέου Μητροπολίτου
κ. Σμαράγδου συνεργασθώσιν εν αγάπη
και ομονοία μετά προσήκοντος ζήλου
προς ευόδωσιν των κοινοτικών. Μετά
ταύτα διελύθη η συνεδρίασις περί ώρα
7ην" (σελ. 34-35)
65

α/α
3

ΑΠΟΦΑΣΗ
8/3/1909

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Σμάραγδος

ΘΕΜΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Εκλογή νέων
Εκπροσώπων
των
Κοινοτικών
Αρχών.

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Εν Φλωρίνη τη 8 Μαρτίου 1909.
Κατάλογος παρουσιάσεως 1. Χ΄΄Τρύφων
Κωνσταντίνου, 2. Γρηγόριος Χ΄΄Λά..., 3.
Χρίστος σεκέρ, 4. Πέτρος Φιλιππίδης, 5.
Στέργιος Χρηστίδης, 6. Νικόλαος Αθ.
Χ΄΄..., 7. Πέτρος Δανιήλ, 8. Λάζαρος Ν.
Γουναρράς, 9. Αθανάσιος Ναούμ, 10.
Αριστείδης Ναούμ, 11. Σταύρος
Νεδέλκος, 12. Στέφανος Παύλου Γουνα...,
13. Βελιαν Πρόδαν, 14. Ιωάννης Ζήσης,
15. Πέτρος Φ. Κοζαρ, 16. Νικόλαος
Τράιτσε, 17. Δημήτριος Κωνσταντίνου,
18. Τανάς Μίτη, 19. Δίνε στόηστε, 20.
Γρηγόριος Αναστασίου, 21. Ηλίας
Κωνσταντίνου Τζουκαλάς, 22. Πέτρος
Δεράλας, 23. Ιωάννης Πέτρου..., 24.
Αντώνιος Νικολάου Πατρούλης, 25.
Δημήτριος Α. Χ΄΄Τύπη, 26. Αναστάσιος
Ναούμ Λούτιτση, 27. Τάντσης Ναούμ ...,
28. Γεώργιος Α. Γρίβας, 29. Ιωάννης
Βούλτσα γούναρης, 30. Πέτρος ..., 31.
Χαράλαμπος Δούμο, 32. Ιωάννης Ναούμ,
33. Χρίστος Φωτίου, 34. Γεόργιος
Δημητρίου, 35. Αναστάσιος Ν.
Μπεσιούρης, 36. Θωμάς Ιωάννου, 37.
Πανδούς Ναούμ, 38. Θεόδωρος Α.
Πύρζας, 39. Πέτρου Γ. Καλλίνης, 40.
Ναούμ. Ηλίας, 41. Αλέξης ..., 42.
Φηληπος Βασηλήου, 43. Λάζαρος
Βασιλείου Αρμεντσκαλής.
Σήμερον 8 του μηνός Μαρτίου ημέρα της
εβδομάδος Κυριακήν και ώραν της
ημέρας 8 Τουρκιστί συνήλθον η ενταύθα
Ελληνική Κοινότης εις γενικήν
συνέλευσιν προς εκλογήν των μελών της
Αντιπροσωπείας εις αντικατάστασιν
εκείνων άτινα συνεπλήρωσαν κατά τον
Κανονισμόν την περίοδον της υπηρεσίας
των και παρέστησαν κατ' αυτήν οι εν τω
έμπροσθεν καταλόγω υπογεγραμμένοι
κύριοι, πάντες έχοντες τα απαιτούμενα
του εκλογέως προσόντα. Κατά την
συνεδρίασιν ταύτην η Α. Σεβασμιότης,
προεδρεύουσα εσύστησεν εις τα μέλη τα
παρευρεθέντα ότι οι μέλλοντες εκ της
Εκκλησιαστικής Επιτροπής να
αντικαταστήσωσι τους αποχωρούντας
οφείλωσι να αναλάβωσιν επ' ονόματί
των τα χρέη του Εκκλησιαστικού
Ταμείου, τα οποία δια τας ανάγκας της
Κοινότητος ηναγκάσθησαν να
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ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

Κωνστάντιος

ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ

δανεισθώσι. Τουθ' όπερ ως νόμιμον και
δίκαιον ανεγνώρισεν η Συνέλευσις. Είτα
γενομένης μυστικής ψηφοφορίας
εξελέγησαν δημογέροντες οι κύριοι:
Αντώνιος Πατσούρης δια ψήφων 28,
Λάζαρος Γούναρης δια ψήφων 20,
Θεόδωρος Φιλιππίδης δια ψήφων 13,
Θεόδωρος Πύρζας δια ψήφων 11, Πέτρος
Τσότσκος. Έφορος ο κύριος Σταύρος
Νεδέλκος δια ψήφων 23 επιλαχόντων
των κυρίων Νικολ. Παπακωνσταντίνου
δια ψήφων 10, Γεωργ. Γρίβα δια ψήφων
5, Σταύρου Παυλίδου δια ψήφων 4.
Επίτροποι Βάνε Χατζητύπε δια ψήφων
31, Ιωάννη Ζήση δια ψήφων 29,
επιλαχόντων των κυρίων Βασίλ.
Θεοδοσίου δια ψήφων 12, Στεργίου
Χριστίδου δια ψήφων 12. Μετά ταύτα η
Α. Σεβασμιότης εκφράζει τας ευχαριστίας
της Κοινότητος και της Μητροπόλεως εις
τους αποχωρήσαντας εκπροσώπους και
τα συγχαρητήρια εις τα νέα μέλη της
Αντιπροσωπείας, ηυχήθη όπως εν
ομονοία και προθυμία εργασθώσι υπέρ
της ευημερίας των Κοινοτικών
πραγμάτων." (σελ. 46)
ΓΕΝΙΚΗ
"Κατάλογος παρουσιάσεων: 1. Σίμος
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ιωαννίδης, 2. Γρηγόριος Χατζηλάμπρου,
Σύσταση
3. Θεόδωρος Μπάρτζης, 4. Αναστάσιος
επιτροπής
αναθεώρησης Βάνε Σαπουντζής, 5. Νικόλαος Τράντζου
του Γενικού
Χρ., 6. Ιωάννης Χα΄΄Τίπε, 7. Πανδελής
Κοινοτικού
Ναούμ, 8. Λάζαρος Ν. Γούναρης, 9.
Κανονισμού.
Αριστείδης Ναούμ, 10. Κωνσταντίνος Ι.
Σύσταση
Μπούλλε, 11. Στέργιος Χρηστίδης, 12. Θ.
επιτροπής
Νικολαΐδης, 13. Μιχαήλ Λ. Βελιάννης, 14.
ανεγέρσεως
κεντρικής
Νεδέλκος Αθανάσιος, 15. Γεώργιος ..., 16.
εκκλησίας.
Ευάγγελος Δημητρίου, 17. Δημήτριος
Σύσταση
Νεδέλκος,18. ..., 19. Μητκας Χ΄΄ Ο. Βα...,
επιτροπής
20. Αθανάσιος Ναούμ, 21. Πέτρος Ι.
εγκαθιδρύσε
ως
Χατζη τάσου, 22. Ι. Βαλλιάνης, 23.
νεκροταφείου Χρηστάκης Παύλου, 24. Δημήτριος
. Απόφαση
Βασιλείου, 25. Λάζαρος ..., 26 Ν. ..., 27.
υπογραφής
Π. Φιλιππίδης, 28. Γεώρ. Ναούμ. 29.
πρακτικών
Κωνσταντίνου Τέγος, 30. Πέτρος Γ.
μόνον υπό
του Προέδρου Καλλίνης, 31. Βάνε Μίτσε, 32 Θεόδωρος
και του
Αθανασίου, 33. Θεόδωρος Α. Κερεμετζής,
Γραμματέως.
34. Αλέξης Δημητρίου, 35. Αριστείδης Α.
Μαδιόπουλος, 36. Στέφανος Χρήστου,
37. Ιωάννης Πέτρου, 38. Αθανάσιος
Δημητρίου 39. Μιχαήλ .. Λάζαρος, 40.
Γρηγόριος Ανά Σάλλη, 41 Βασίλειος Ι.
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ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Γίγκου, 42. Σταύρος Νεδέλκου, 43.
Γεώργιος Τσότσκου, 44. Κοσμάς
Αθανασίου, 45. Αθανάσιος Χρ. Νεδέλκου,
46. Κωνσταντίνος Χρήστου ..., 47.
Παντελής Γρη. Γριότζης, 48. Χρήστος Δημ.
Σίσκου, 49. Τρύφος Καλλίτσης, 50. Τάσσε
Κάλιν, 51. Γρηγόριος Αμαξιλάτης, 52.
Δημήτριος Μετζούλης, 53. Γεώργιος
Γρί..., 54. Αναστάσιος Βαστάρης, 55.
Χαράλαμπος Αλεξίου, 56. Χρήστος Χ΄΄
Νάκου. Σήμερον την 27ην Φεβρουαρίου
1911 ημέραν της εβδομάδος Κυριακήν
και ώραν της ημέρας 5ην π.μ.
συνελθούσης της Κοινότητος Φλωρίνης
υπό την προεδρείαν του Μητροπολίτου
Αγίου Μογλενών κ. κ. Κωνσταντίου εν τη
ιερά Μητροπόλει εις γενικήν Συνέλευσιν
και ευρεθείσης εν απαρτία της
συνελεύσεως εκηρύχθη υπό του
προέδρου η έναρξις αυτής. και εν
πρώτοις του προέδρου ερμηνεύσαντος
τον σκοπόν της Συνελεύσεως διετάχθη η
ανάγνωσις της εξελέγξεως της
εξελεγκτικής επιτροπής επί της
διαχειρίσεως του εφοροταμείου Βάνε
Χατζή Τύπε, καθ' ην εγνώσθη ότι εν
διαστήματι δύο ετών προήλθε
περίσσευμα εις μετρητά γρόσια
14.261,25.
2ον) Τη προτάσει του προέδρου συνέστη
επιτροπή εκ των κ.κ. Μενελάου Θ.
Βαλάσση ιατρός, Γεωργίου Τέγου,
Γεωργίου Μάντζου, Αριστείδη
Μοδόπουλο ιατρός, Χρήστου Φιλιππίδη,
Γεωργίου Λουκά, Αναστασίου Ναούμ,
Νικολάου Παπακωνσταντίνου, Πέτρου
Φιλιππίδη, Στεργίου Α. Σαπουντζή,
Ιωάννη Δ. Βαλάκα και Αθανασίου Τέγου
ήτοι δωδεκαμελής προς αναθεώρησιν
του Γ. Κοινοτικού Κανονισμού, ήτις εντός
μηνός υποχρεούται να παρασκευάση την
αναθεώρησιν, επί τη βάσει αυτού να
προβή η Κοινότης προς αντικατάστασιν
των αποχωρούντων μελών...
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ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αναβλήθηκε
λόγω μη
απαρτίας

ΚΕΙΜΕΝΟ

3ον) Τη προτάσει του Προέδρου και
κατόπιν καταδείξεως υπ' αυτού της
ανάγκης προς ανίδρυσιν κεντρικής
εκκλησίας της υπαρχούσης ευρισκομένης
έξω της πόλεως κατηρτίσθη ενδεκαμελής
επιτροπή εκ των κυρίων Θεοδώρου Αν.
Πύρζα, Κωνσταντίνου Μ. Σαπουντζή,
Αθανασίου Χρ. Βόϊκου, Αναστασίου Β.
Σαπουντζή, Χατζή Τύπε, Παντελή Ναούμ,
Πέτρου Γ. Καλλήνη, Αλεξίου Δ. Σαμαρά,
Θεοδώρου Δ. Μητσάρε, Βασιλείου Π.
Δεράλα και Ηλία Δέλιου Κασάπη οίτινες
κατόπιν μελέτης επί του προκειμένου
θέλουσι επιδιώξη τελειωτικώς την
ανέγερσιν τοιαύτης εκκλησίας. προς τον
σκοπόν δε αυτόν αμέσως ηνοίχθη
κατάλογος συνδρομών αίτινες ανήλθον
εις λίρας 250.
4ον) Επίσης συνέστη τετραμελής
επιτροπή εκ των κ. κ. Στεργίου
Χρηστίδου, Θ. Φιλιππίδου, Αθανασίου Ι.
Ψωμά και Βασιλείου Σωτηρίου ήτις θέλει
φροντίσει να εξεύρη τόπον εις ον θέλει
εγκαθιδρυθή το νεκροταφείον της
κοινότητος, τοιούτου μη υπάρχοντος.
5ον) Τα αποφασισθέντα εν τη
συνεδριάσει ταύτη απεφασίσθη όπως
υπογράφηται μόνον υπό του προέδρου
και του Γραμματέως. Αφού δε ο
πρόεδρος εξέφρασε τας ευχαριστίας εις
την εξελεγκτικήν επιτροπήν δια την μετά
προθυμίας ανάληψιν των καθηκόντων
της, προς δε εις τον εφοροταμίαν δια την
μετά ζήλου και τιμιότητος διαχείρισιν
αυτού των Κοινοτικών κτημάτων, ηυχήθη
τη συνελεύσει την εν τω μέλλοντι
επίδοσιν εν πάσι και εκήρυξε την λήξιν
της Συνεδρίας. Μέχρι της
αντικαταστάσεως του εφοροταμίου
παρακλήθη ούτος να διαμείνη επί μήνα
έτι." (σελ. 69)
"Γενική Συνέλευσις τη 12 Φεβρουαρίου
1912. Βιβλίον παρουσίας. 1. Χ΄΄ Τύπε, 2.
Χρήστος Δημητρίου Χατζής, 3. Πανελής
Ναούμ, 4. Κώτσε Κόλε, 5. Νικόλαος
Αθανασίου ... Χρήστου, 6. Χρίστος
Δημητροπούλου, 7. ... Αλέξης, 8. Βάνε
Νικολάου ..., 9. Θεόδωρος Αθανασίου,
10. Χριστάκης Παύλου, 11. Στέργιος
Χρηστίδης, 12. Νικόλαος Α. Πύρζας, 13.
Γρηγόριος Χ΄΄ Χαραλάμπους, 14. Πέτρος
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ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Θέματα: 1)
Διορισμός
Εξελεγκτικής
Επιτροπής για
τον έλεγχο
των Εσόδων Εξόδων (18-51911 έως 172-1912) των
Επιτρόπων.
2) Εκλογή
Αντιπροσώπω
ν

ΚΕΙΜΕΝΟ

Ι. Χ΄΄Τάσε, 15. Ηλο τοσε (;), 16. Λάζαρος
Ν. Γούναρρης, 17. Θωμάς Μεκάσης, 18.
Ιωάννης Ι. Νεδέλκος, 19. Αθ. Βαλλιάνης,
20. ..., 21. Πέτρος ..., 22. Χαράλαμπος ...,
23. Αθανάσιος ..., 24. Αθανάσιος
Δημητρίου, 25. Χρήστος Φιλιππίδης, 26.
Γ. Γρίβας, 27. Αλέξης ... Συγκληθείσης της
Κοινότητος εις Συνεδρίαν προς εκλογήν
αντιπροσωπείας της Κοινότητος και
παρουσιασθέντων των ανωτέρω είκοσι
και επτά εκλογέων (αρ. 27) η Συνεδρία
εθεωρήθη ως μη ευρισκομένη εν νομίμω
απαρτία και δια τούτο εματαιώθη ο
σκοπός αυτής εξ ου παρεκλήθη ο
Μητροπολίτης να πράξη ό,τι γνωρίζει,
μειοψηφησάντων τριών υπέρ της
αναβολής της εκλογής την επομένην
Κυριακήν διελύθη η Συνεδρία. Τη 12
Φεβρουαρίου Φλωρίνη, 1912" (σελ. 90)
"Βιβλίον Παρουσίας των εκλογέων. Κατά
την ... Συνεδρίαν της Γ. Συνελεύσεως.
Φεβρ. 19. 1912. 1. Στέργιος Χρηστίδης, 2.
Χατζή Τρύφων Δίνε, 3. Πανδελής Ναούμ,
4. Γεώργ. Διμιτρίου, 5. Αθ. Βελλιάνης, 6.
Γεώργιος Π. Γούναρης, 7. Χρήστος
Δημητρίου Χατζής, 8. Ιωάννης Πέτρου, 9.
Γρηγόριος Δημητρίου, 10. Θωμάς
Ιωάννου, 11. Α. Ναούμ, 12. Σταύρος
Βελιάνης, 13. ..., 14. Ιωάννης Ναούμ, 15.
..., 16. ... Βάνε, 17. Νικόλαος Αθ.
Χρηστίδης, 18. Ναούμ Γρίβας, 19.
Χρηστάκης Παύλου, 20. ..., 21.
Αναστάσιος Ναούμ, 22. Ιωάννης Ναούμ.
23, Νικόλαος Τράϊτσε, 24. ..., 25.
Κωνσταντίνος Θεοδώρου, 26. Αθανάσιος
Ιωάννου, 27. Χρίστος Δημητρίου, 28.
Δημήτριος Τραϊανού, 29. Ιωάννης Ζήσης,
30. Θεόδωρος ..., 31. Π. Φιλιππίδης 32 Ν.
..., 33. Γεώρ. Μάντσου, 34. Αθανάσιος ...,
35. Πέτρος Κοζάρης. Συνελθούσης της
Κοινότητος εις γεν. Συνεδρίαν υπό την
προεδρείαν του Μητροπολίτου και
κηρυχθείσης της Συνελεύσεως εις
νόμιμον απαρτίαν α) ανεγνώσθησαν
πρώτον οι λογαριασμοί των κ. Επιτρόπων
Θ. Κεραμετζή, Ν. Πύρζα και Π. Ναούμ και
εκ της αναγνώσεως αυτής εγνώσθη ότι
εισεπράχθησαν γρ. 45.838 από 8ης
Μαϊου 1911 μέχρι 17 Φεβρ. 1912.
εξοδεύθησαν δε γρόσια 45.821 β) προς
εξέλεγξιν των λογαριασμών διωρίσθη ως
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Δεν γίνεται
αναφορά
προεδρεύοντ
ος

ΘΕΜΑ

Αποδοκιμασί
α
αποσταλέντος
από μέλη της
Κοινότητος
στον Οικ.
Πατριάρχη
τηλεγραφήμα
τος
αναφερομένο
υ στη
μετάθεση του
Μητροπολίτο
υ
Κωνσταντίου
στη
Μητρόπολη
Βοδενών

ΚΕΙΜΕΝΟ

εξελεγκτική επιτροπή οι κ. Ν.
Παπακωνσταντίνου, Χρ. Φιλιππίδης και
Αναστάσ. Ναούμ. Γ) είτα προτάσεως
γενομένης ίνα η εκλογή των
αντιπροσώπων διεξαχθή δι' ανατάσεως
των χειρών και ουχί δια ψηφοφορίας και
παμψηφεί δεκτής γενομένης της
προτάσεως ανεδείχθησαν ως Επίτροποι
μεν οι κ.κ. Γιάννης Βαλάκας, Θεόδωρος
Καλούτσης, Λάζαρος Μπογόια
επιλαχόντων των κ. Λαζάρου Γούναρη,
Χρήστ. Φιλιππίδου και Χρήστου Σίσκου.
Δ) Είτα εξελέγησαν ως Έφοροι οι κ.κ.
Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, Στέργιος
Χρηστίδης και Ιωάννης Σαπουντζής,
επιλαχόντων των κ.κ. Χρηστάκη Γούναρη,
Γεωργίου Χασάπη και Αναστασίου
Λούκτσε. Ε) ως Δημογέροντες
εξελέγησαν οι κ. κ. Γ. Μόντσου, Γ.
Λουκάς, Βάνε Τύπε και Θεόδω.
Μητσάρης επιλαχόντων των κ.κ. Αλεξ.
Σαμαρά, Ν. Σίσκου, Αθανασίου ... και
Βάνε Κωνσταντίνου αφ' ου δε
εξεφράσθησαν αι ευχαριστίαι της
κοινότητος προς τους αποχωρούντας και
συγχαρητήρια προς τους εκλεγέντας και
αφ' ού ο Σεβ. Πρόεδρος ευχαρίστησε τα
μέλη της συνελεύσεως δια την
επιδειχθείσαν προθυμίαν αυτής
εκηρύχθη το πέρας της Συνελεύσεως"
(σελ. 92)
"Σήμερον ημέρα Πέμπτη τη 28η Ιουνίου
η ενταύθα Ελληνική Κοινότης σύσσωμος
συνελθούσα εις έκτακτον γενικήν
συνέλευσιν εξ αφορμής τηλεγραφήματος
διαβιβασθέντος προς τα Πατριαρχεία εκ
μέρους των κυρίων Νικολάου Πύρζα,
Γεωργίου Γρίβα, Χρηστάκη Σιάκου,
Δημητρίου Χ΄΄Τύπη και Ιωάννου
Θεοδοσίου, δι' ου οι κύριοι ούτοι
εκφράζοντας ευχαριστίας προς την Ιεράν
Σύνοδον επί τη μεταθέσει του
Μητροπολίτου ημών κυρίου
Κωνσταντίου, με την πρόθεσιν, όπως
υποτιμήσωσι την δράσιν αυτού ενταύθα,
αποδοκιμάζει μετ' αγανακτήσεως την
τοιαύτην συμπεριφοράν αυτών προς τον
Μητροπολίτη, όστις πολλαχώς
ευηργέτησε την Κοινότητά μας δια της
έμφρονος και χριστοπρεπούς πολιτείας
αυτού και χαρακτηρίζη αυτούς ως
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ

κακοβούλους και κακοήθεις ουδόλως
εκπροσωπούντας το κοινόν φρόνημα και
αποκλείει αυτούς επί μίαν πενταετίαν
από τα κοινά, ανατίθησι δε εις Τριμελή
Επιτροπήν, όπως αφ' ενός μεν
τηλεγραφικώς αναιρέση προς τα
Πατριαρχεία το περιεχόμενον του
κακοβούλου τηλεγραφήματος αυτών,
αφ' ετέρου δε στηλιτεύση την
αναίσχυντον αυτών διαγωγήν δια των
ενχωρίων εφημερίδων "Νέαι Αλήθειαι"
και "Μακεδονία". Η Τριμελής Επιτροπή
αποτελείται εκ των κκ. Α. Ναούμ, Χρ.
Φιλιπππίδου, Ι. Ζήση." Υπογράφοντες:
Δημήτρος Δάφου, Χρήστος Οικονομίδης,
Αλέξης Δημητρίου, Μ.. Γεώργιος,
Θεόδωρος Φιλιππίδης, Γρηγόριος Χ΄΄
Λάμπρου, Πάβλε Γιάννη, Στέργιος
Χρηστίδης, Πέτρος Α. Βοσκός, Θωμάς
νάκης, Χρηστάκης Παύλου, Βάνε Χ΄΄ Τίπε,
Χρηγόριος Χρίστου, Αναστάσιος Ναούμ.
Γρηγόριος Δημητρίου, Κωνσταντίνος
Ιωάννου, Αθ. Τέγου, Σταύρος Νεδέλκου,
Λαζάρου Ιωάννης, Β. ..., Αθανάσιος
Ιωάννου, Αναστάσιος Χ΄΄ Τάσσε, Κότο
Τσεκουνάρη, Χρήστος Παπα
Κωνσταντίνου, Ιωάννης Ναούμ, Παντελής
Παπα Αθανασίου, Χ. Φιλιππίδης,
Ανδρέας Λαζάρου, Ιωάννης Ανδρέου,
Παντελής Στεργίου (και άλλες δυσανάγνωστες
υπογραφές) (σελ. 100)
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2.3 Διορισμός και αντικατάσταση μελών των Κοινοτικών
Διοικητικών Οργάνων
Ως ελέχθη σε προγενέστερο κεφάλαιο, εκ των προκρίτων της κοινότητος
εκλέγεται το σώμα της Αντιπροσωπείας-Δημογεροντίας, το οποίο εν συνεχεία εκ
των μελών του και δια μυστικής ψηφοφορίας θα εκλέξει τα μέλη των λοιπών
διοικητικών οργάνων της Κοινότητος (Εκκλησιαστικής Επιτροπής, Σχολικής Εφορείας
κ.λπ.)212. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν μόνο εκείνοι που πληρούν τις προϋποθέσεις
που ορίζονται από τον Θεμελιώδη Κανονισμό του Πατριαρχείου213.
Το όργανο, που εξέλεξε τα μέλη των διοικητικών οργάνων της κοινότητος ή
των διαφόρων σωματείων της, είναι αρμόδιο για την αντικατάσταση κάποιου
μέλους, όταν αυτή είναι αναγκαστική (π.χ. λόγω θανάτου) ή λόγω υποβολής
σχετικής αιτήσεως του υπό παραίτηση μέλους.
Στην απόφαση της 21/2/1910 της Δημογεροντίας αναφέρεται ο τρόπος
αντικατάστασης μέλους, το οποίο απεβίωσε, αλλά και η δεξαμενή εκ της οποίας
προήλθε το νέο μέλος. Η εν λόγω απόφαση, σχετικά με την δεξαμενή προέλευσης
του προς αντικατάσταση μέλους, την προσδιορίζει να προέρχεται από το σώμα των
επιλαχόντων αναφέροντας συγκεκριμένα˙ «…ληφθέντος υπ' όψιν τον θάνατον του
εκ των δημογερόντων κ. Αντωνίου Πατσούρη και σκέψεως γενομένης περί
αντικαταστάσεως αυτού κατά το δέκατον άρθρον του κανονισμού της κοινότητος,
απεφασίσθη παμψηφεί η αντικατάστασις αυτού δια του επιλαχόντος κ. Θεοδώρου
Πύρζα…»214. Όταν το επιλαχόν μέλος αρνηθεί τον διορισμό του, τότε το σώμα της
Αντιπροσωπείας προβαίνει σε εκλογή νέου μέλους.
212

Πρβλ. Άρθρο 20 του Θεμελιώδους Κανονισμού του Πατριαρχείου, Παπαστάθη Χ., Οι Κανονισμοί
ος
των Ορθόδοξων Ελληνικών Κοινοτήτων του Οθωμανικού Κράτους και της Διασποράς, τομ. 1
Νομοθετικές Πηγές-Κανονισμοί Μακεδονίας, Εκδοτικός Οίκος Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1984,
σελ. 136.
213
Στο άρθρο 6 του Θεμελιώδους Κανονισμού του Πατριαρχείου περιγράφονται οι σχετικές
προϋποθέσεις αποκλείοντας τους μη έχοντας δικαίωμα εκλέκτορα, ως εξής˙ «Δεν έχουσι δικαίωμα
εκλογέως: α) οι καταδικασθέντες τελεσιδίκως επί κακουργήματι κλοπή, απάτη, πλαστογραφία, και
προσβολή των ηθών˙ β΄) οι πτωχεύσαντες έμποροι και μήτε δικαστικώς μήτε εξωδίκως
συμβιβασθέντες˙ γ΄) οι αρνούμενοι να δώσωσι λόγον της κοινοτικής αυτών διαχειρίσεως˙ δ΄) οι
κηρυχθέντες καταχρασταί κοινοτικών προσόδων˙ ε΄) οι υπό δικαστικήν απαγόρευσιν διατελούντες˙
στ΄) οι παρανόμως συνεζευγμένοι και καθόλου οι υπό εκκλησιαστικά επιτίμια ευρισκόμενοι˙ ζ΄) οι μη
εκπληρώσαντες ανελλιπώς κεκανονισμένην χρηματικήν προς ενοριακόν, κοινοτικόν ή εθνικόν
ίδρυμα, ή προς τον κλήρον υποχρέωσιν, οίον δικαιώματα εκκλησιών και κλήρου εξ ιεροπραξιών,
εισιτήρια σχολών, ενοίκια κτημάτων, αρχιερατικήν επιχορήγησιν, κανονικά δικαιώματα ιερέων και
πάσαν εισφοράν αρμοδίως οριζομένην υπέρ ευαγών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων˙ η) οι
κανδηλάπται, ευταξίαι, κλητήρες, νυκτοφύλακες, πυροσβέσται και εν γένει οι υπηρέται ναών και
σχολών και ο κεχαγιάς της ενορίας˙ θ΄) οι ψάλται, οι γραμματείς, οι εισπράκτορες, οι λογισταί των
ναών, οι διδάσκαλοι των ενοριακών και ιδιωτικών σχολών, όταν κατοικώσιν εν τη ενορία, εν η
εργάζονται ή διδάσκουσι˙ ι΄) οι αποστέλλοντες τα τέκνα αυτών εις προσηλυτιστικάς σχολάς˙ ια΄) οι
έχοντες διπλήν κατοικίαν εν μια και τη αυτή Επαρχία ή δυσίν Επαρχίαις, οίτινες οφείλουσι να
εγγραφώσιν εις μίαν και μόνον ενορίαν μιας επαρχίας κατά βούλησιν». Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 135.
214
Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως
Φλωρίνης, απόφαση της 21/2/1910, σελ. 62.
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Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις αντικατάστασης
μελών των διοικητικών οργάνων της κοινότητος.
Εκ των 15 αποφάσεων του Κώδικα (1907-1913), που παραθέτουμε στο παρόν
κεφάλαιο, εντύπωση προκαλεί η απόφαση της 6/3/2011, στην οποία αναφέρεται η
άρνηση παραμονής στην θέση τους ως μελών της Δημογεροντίας για περαιτέρω
μικρό χρονικό διάστημα, έως ψηφίσεως του αναθεωρημένου κοινοτικού
κανονισμού, παρόλο που παρακλήθηκαν να το πράξουν215.
Οι 11 αποφάσεις διορισμού και αντικατάστασης μελών λαμβάνονται από το
σώμα της Αντιπροσωπείας και οι 4 από το σώμα της Δημογεροντίας. Οι άλλες 4
αποφάσεις, που αναφέρονται σε ρυθμίσεις που αφορούν τον διορισμό και την
αντικατάσταση μελών των διοικητικών οργάνων της Κοινότητος, λαμβάνονται από
την Αντιπροσωπεία.
Αποφάσεις διορισμού και αντικατάστασης μελών διοικητικών οργάνων
α/α
1

ΑΠΟΦΑΣΗ
12/3/1909
Δημογεροντία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Σμάραγδος

ΘΕΜΑ
Αντικατάσταση
παραιτηθέντος
μέλους ως
Επιτρόπου.
Αναβολή
αντικαταστάσε
ως
παραιτηθέντος
μέλους
σχολικής
Εφορείας

2

21/2/1910
Δημογεροντία

Σμάραγδος

Αντικατάσταση
λόγω θανάτου
μέλους της
Δημογεροντίας

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
"…Ανακοινούται ότι ο εκ των
νεοεκλεγέντων επιτρόπων της
Εκκλησίας κ. Ιωάννης Ζήσης υπέβαλε
την παραίτησίν του και απεφασίσθη να
αντικατασταθή ούτος δια του
επιλαχόντος κ. Βασιλείου Θεοδοσίου.
Επίσης ανεκοινώθη ότι ο ίδιος Ιωάννης
Ζήσης έφορος των Σχολείων, και
ούτινος η περίοδος εν τη εφορεία θα
έληγεν μετά εν έτος, υπέβαλε επίσης
παραίτησιν ένεκα των πολλών
ασχολιών του. Συσκέψεως γενομένης
ανεβλήθη η αντικατάστασίς του εις
άλλην συνεδρίαν" (σελ. 47)
"Κατά την συνεδρίαν ταύτην ληφθέντος
υπ' όψιν του θανάτου του εκ των
δημογερόντων κ. Αντωνίου Πατσούρη
και σκέψεως γενομένης περί
αντικαταστάσεως αυτού κατά το
δέκατον άρθρον του κανονισμού της
κοινότητος, απεφασίσθη παμψηφεί η
αντικατάστασις αυτού δια του
επιλαχόντος κ. Θεοδώρου Πύρζα, όστις
και προσκληθείς εις την Ιεράν
Μητρόπολιν και λαβών γνώσιν του
διορισμού του απεδέχθη ευχαρίστως
αυτόν" (σελ. 62)

215

Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως
Φλωρίνης, απόφαση της 6/3/1911, σελ. 74.
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α/α
3

ΑΠΟΦΑΣΗ
20/3/1910
Δημογεροντία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Σμάραγδος

ΘΕΜΑ
Αντικατάσταση
παραιτηθέντος
μέλους της
Δημογεροντίας
για λόγους
υγείας

4

6/3/1911
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Παράκληση
παραμονής στις
θέσεις τους των
Δημογερόντων
και Εφόρων έως
της
επιψηφίσεως
του Κοινοτικού
Κανονισμού
από τη Γενική
Συνέλευση.
Διορισμός
προσωρινών
Εφόρων.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
"Υπό την προδρείαν της Α. Σ. του
Μητροπολίτου συνελθούσης της
Δημογεροντίας εις συνεδρίαν ο
Σεβασμιώτατος πρόεδρος ανακοίνωσεν
ότι ο υπό της γενικής συνελεύσεως
εκλεγείς ως επίτροπος της εκκλησίας κ.
Σίμων Παπασταύρου εδήλωσεν ότι
αδυνατεί να εκτελέση ένεκα λόγου
υγείας τα ανατεθέντα αυτώ καθήκοντα
και παρεκάλεσε να αντικατασταθή.
Ληφθέντος όθεν υπ' όψιν του
κοινοτικού κανονισμού επελέγη εις
αντικατάστασιν του Σίμωνος
Π''Σταύρου ο εκ της Γενικής
Συνελεύσεως επιλαχών κ. Δημήτριος
(Μητσούλης) Ιωάννου" (σελ. 63)
"Σήμερον …συνήλθεν η Αντιπροσωπεία
…και απεφάσισε κατά πρότασιν του
Μητροπολίτου ίνα παρακληθώσιν οι
δημογέροντες κ. κ. Θεόδωρος Πύρζας
και Λάζαρος Γούναρης των οποίων η
περίοδος έληξε να παραμείνωσι οι
τοιούτοι μέχρις ότου αναθεωρηθή ο
Κανονισμός της Κοινότητος εγκριθή και
επί τη βάσει αυτού προβή εις
αντικατάστασιν αυτών η Κοινότης. Β)
Επίσης αποφασίζει να παρακληθώσι ο
εφοροεπίτροπος κ. Βάνε Χ΄΄Τύπε και
επίτροπος Στέργιος Χρηστίδης των
οποίων λήγει επίσης η περίοδος να
παραμείνωσι και ούτοι μέχρι της
αναθεωρήσεως του Κοινοτικού
Κανονισμού και προβή επί τη βάσει
αυτού εις αντικατάστασιν αυτών η
Κοινότης. Γ) Επίσης απεφασίσθη όπως
σταλή διορισμός εφόρου εις τους Ν.
Μαραγκόν τον κ. Ν. Πέτρον Χ''Τύπε
επιλαχόντας κατά την Γ. Συνεδρίασιν
1910 και παρακληθώσι να αναλάβωσι
τα καθήκοντα αυτών μέχρι της
προθεσμίας καθ' ην εγκρινομένου του
αναθεωρησομένου Κανονισμού
γενήσεται η οριστική συμπλήρωσις της
Εφορείας. Την απόφασιν ταύτην
απεδέχθη άπασα η Αντιπροσωπεία.
Μεθ' ο και διελύθη." (σελ. 74)
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α/α
5

ΑΠΟΦΑΣΗ
24-4-1911
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Κωνστάντιος

ΘΕΜΑ
Παραπομπή
στην Κοινοτική
Αντιπροσωπεία.
Η επιψήφιση
του Κοινοτικού
Κανονισμού
όσον αφορά
την
αντικατάσταση
των μελών της
Αντιπροσωπεία
ς

6

28/4/1911
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Αιτήσεις
παραιτήσεως
Εφοροταμίου.
Αντικατάσταση
μελών
Δημογεροντίας
μη
αποδεχομένων
την παράταση
της θητείας των
έως της
επιψηφίσεως
του Κοινοτικού
Κανονισμού.
Παράταση
θητείας των
δύο Εφόρων

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
"Σήμερον …συνελθόντες οι
υποφαινόμενοι εκ των μελών της
Αντιπροσωπείας και λοιποί εκ των
πολιτών, προς επιψήφισιν του
κοινοτικού κανονισμού και
αντικατάστασιν των αποχωρησάντων
μελών, απεφασίσαμεν όπως την τε
επιψήφισιν του κοινοτικού κανονισμού
και την αντικατάστασιν των μελών
αναθέσωμεν εις την κοινοτικήν
Αντιπροσωπείαν ήτις δύναται να προβή
εις την εργασίαν ταύτην εν ιδιαιτέρα
συνεδρία υπό την προεδρείαν του
Μητροπολίτου, χωρίς να αποκλείεται
εις αυτήν το δικαίωμα εν περιπτώσει
καθ' ην δέχονται οι αποχωρούντες να
παραμείνωσιν επί ταύτα διάστημα
έτι..." (σελ. 74)
"Συνελθούσης …της Αντιπροσωπείας
…ανεγνώσθη η υπό ημερ. 26 Απρ.
παραίτησις από των καθηκόντων αυτού
ως Εφοροταμίου του Βάνε Χ''Τύπε. Βον)
Προτάσει του προέδρου περί
αποχωρήσεως των αποχωρούντων
Δημογερόντων του κ. Θ. Πύρζα και του
Λ. Γούναρη κατόπιν συζητήσεως
αποφασίζεται να παραταθώσιν οι αυτοί
να μένωσι μέχρις ότου συμφώνως τω
Κανονισμώ η Κοινότης εν Γενική
Συνεδριάσει εις αντικατάστασιν αυτών.
Του κ. Θ. Πύρζα όμως επιμένοντος να
μη δεχθή αντ' αυτού εκλέγεται ο κ.
Στέργιος Χρηστίδης, επίσης δε και του
κ. Λ. Γούναρη αντ' αυτού εκλέγεται ο κ.
Γεώργιος Λουκάς. Εις αντικατάστασιν
δε του κ. Βάνε Χ΄΄Τύπε Εφοροταμίου
εκλέγεται ως τοιούτος ο κ. Πέτρος
Φιλιππίδης και εις την θέσιν του
Στεργίου Χρηστίδου Γραμματέως ως
τοιούτον τον κ. Θεόδ. Κεραμιτζήν ως
Γραμματέα ...Δον) Περί των δύο δε
εφόρων του κ. Λ. Μαραγκού και του Π.
Χ΄΄Τύπε επειδή είχον διωρισθή ως
προσωρινοί αποφασίζεται να
παρακληθώσι να μένωσι ως διαρκείς οι
τοιούτοι" (σελ. 75)
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α/α
7

ΑΠΟΦΑΣΗ
28/4/1911
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Κωνστάντιος

ΘΕΜΑ
Ανάθεση στο
Μητροπολίτη
να κάνει τις
προς ψήφισιν
τροποποιήσεις
του Κανονισμού
λόγω μη
εκτελέσεως
αυτών από την
συσταθείσα
προς τούτο
επιτροπή
Παραίτηση
ταμίου
Κοινότητος και
διορισμός νέου
στην θέση του
παραιτηθέντος

8

6/5/1911
Δημογεροντία

Κωνστάντιος

9

13/5/1911
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Εκλογή ταμίου
της Εκκλησίας,
Γραμματέως και
Επιτρόπου σε
αντικατάσταση
παραιτηθέντων

10

20/5/1911
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Παραίτηση
Δισκοφόρου.
Διορισμός
Επιτρόπου

11

26/2/1912
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Παραίτηση
μέλους
Δημογεροντίας
κ. Θεοδ.
Μητσάρη.
Διορισμός στην
θέση αυτού του
επιλαχόντος

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
"…Γον) Συζητήσεως γενομένης περί
επιψηφίσεως του Κανονισμού επειδή η
επί τούτω επιτροπή δεν εξεπλήρωσε το
καθήκον αυτής αποφασίζεται, ίνα
παρακληθή ο Μητροπολίτης και
τροποποιήση αυτόν, εις προσεχείς δε
συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας
αναγνωσθή και επιψηφισθή υπ'
αυτής..." (σελ. 75)
"Συνελθούσης σήμερον εις τακτικήν
συνεδρίαν της Σεβ. Δημογεροντίας υπό
την προεδρείαν του Μητροπολίτου κ.
Κωνσταντίου και λαβούσα υπ' όψιν,
ότι ο διορισθείς ως ταμίας της
Κοινότητος κ. Πέτρος Φιλιππίδης
παρητήθη μη αποδεχθείς την εκλογήν
του ένεκα ασχολιών του και κατόπιν
συζητήσεως προς αντικατάστασιν
αυτού ενεκρίθη, ίνα παρακληθή να
δεχθή την θέσιν ταμίου ο κ. Λάζαρος
Γούναρης, β) γραμματέα δε της
επιτροπής αναδιορίζει και πάλιν τον
προηγούμενον ως τοιούτον εγκριθέντα
κ. Θεόδωρον Κεραμιτζήν..." (σελ. 75)
"...Παραιτηθέντος του ως Ταμίου
ορισθέντος Λαζάρου Γούναρη κατόπιν
συσκέψεως της Σεβ. Αντιπροσωπείας
συνελθούσης εις Συνεδρίαν υπό την
προεδρείαν του Μητροπολίτου εξελέγη
ως ταμίας μεν της Εκκλησίας ο κ.
Θεόδωρος Κεραμιτζής ως Γραμματέας
δε αυτής και Επίτροπος ο κ. Νικόλαος
Πύρζας" (σελ. 76)
"Συνελθούσα η αξιότιμος
Αντιπροσωπεία εις συνεδρίαν υπό την
προεδρείαν της Α. Σ. του Μητροπολίτου
εν πρώτοις εδέχθη την υποβληθείσαν
παραίτησιν του Δισκοφόρου Μητούλη
Βον) διορίζει ως μέλος τρίτον της
Επιτροπής της Εκκλ. τον κ. Παντούσην
όστις και αποδέχεται τον διορισμόν
του" (σελ. 76)
"…ανεγνώσθη η παραίτησις του Θεοδ.
Μητσάρη ως Δημογέροντος. Αντ'
αυτού αποφασίζεται να διορισθή υπό
της Δημογεροντίας ο επιλαχών…" (σελ.
92)
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α/α
12

ΑΠΟΦΑΣΗ
6/4/1912
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Κωνστάντιος

ΘΕΜΑ
Παραίτηση
μελών
Δημογεροντίας
και
αντικατάστασή
τους

13

21/2/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

14

26/2/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Αναβολή
απάντησης σε
έγγραφο
παραίτησης
Εκκλησιαστικής
Επιτροπής
Αποδοχή
αιτήματος
παραίτησης της
εκκλησιαστικής
επιτροπής

15

26/2/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Διορισμός νέων
μελών ως
εκκλησιαστικών
επιτρόπων σε
αντικατάσταση
των
παραιτηθέντων

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
"Σήμερον 6ην Απριλίου 1912
συνελθούσα η αντιπροσωπεία υπό την
προεδρείαν του Μητροπολίτου και
συσκεφθείσα περί της παραιτήσεως
των κ.κ. Γ. Λουκά και Θ. Μητσάρη,
Δημογερόντων απεφάσισε να
αντικαταστήση αυτούς δια των
επιλαχόντων κ. κ. Νικολάου Σίσκου και
Βάνε Καπουλίτσα…" (σελ. 96)
«…Δ) Ανεγνώσθη παραίτησις της
επιτροπής της εκκλησίας. Ανεβλήθη η
απόφασις δι' άλλην συνεδρίαν» (σελ.
111)
«…Α) Απεδέξατο την παραίτησιν των
επιτρόπων της εκκλησίας, αφ' ου αύτη
μεθ' όλας τας προτροπάς όπως
αποσύρη την παραίτησιν επέμειναν εις
την παραίτησιν, μη αποδεξαμένου και
του επιλαχόντος Λαζάρου Γούναρη…»
(σελ. 111)
"…Β) Ανέθηκε δε την επιτροπείαν της
εκκλησίας εις τους κ. Χριστάκην
Φιλιππίδην ως Ταμίαν, Θεόδωρον Π.
Χριστίδην ως γραμματέα και
Παντούκαν Παντελήν βοηθόν
επιτρόπου, ευχηθείσα αυτούς τα
εικότα…" (σελ. 111)
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2.4 Διορισμός Εκτάκτων Επιτροπών
Το άρθρο 26 του Θεμελιώδους Κανονισμού του Πατριαρχείου (1902) εντάσσει
στις αρμοδιότητες των συνελεύσεων των κοινοτικών Αντιπροσωπειών και «την
εκλογήν εξελεγκτών δι’ έν έτος δι’ άπαντα τα δοσίλογα κοινοτικά σωματεία»216.
Εκτός όμως της εκλογής και ορισμού των εξελεγκτικών αυτών επιτροπών, από τα
ίδια διοικητικά όργανα ορίζονταν έκτακτες επιτροπές για την διεκπεραίωση
συγκεκριμένου έργου και αποστολής.
Στο βιβλίο αποφάσεων της Αντιπροσωπείας της Κοινότητας Φλωρίνης (19071913) απαντώνται 12 αποφάσεις διορισμού εκτάκτων επιτροπών, 1 απόφαση σε
επιτροπές ευαγών ιδρυμάτων της Μητροπόλεως Πελαγονίας και 1 απόφαση σε
αποτελέσματα εξελεγκτικής επιτροπής για την επιδιόρθωση μαγαζιών.
Αποφάσεις διορισμού εκτάκτων επιτροπών

α/α
1

ΑΠΟΦΑΣΗ
54/8-7-1907
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Άνθιμος

2

8/1/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

3

8/1/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

ΘΕΜΑ
Διορισμός
επιτροπής
εκτέλεσης
ανεγέρσεως
των
καταστημάτω
ν της
κοινότητας
στην αυλή της
Μητροπόλεω
ς

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"Β) Απεφασίσθη όπως δι ιδιαιτέρας
επιτροπής εκτελεσθή η ανέγερση των
καταστημάτων της κοινότητος επί τη
αυλή της Μητροπόλεως, μέλη της
επιτροπής ταύτης διωρίσθησαν οι εξής:
εκ των μελών της Αντιπροσωπείας οι κ. κ.
Θεόδωρος Πύρζας ταμίας, Γεώργιος
Λουκάς και Παντελής Ναούμ, εκ δε των
προκρίτων οι κ. κ. Σταύρος Σαπουντζής,
Βασίλειος Σωτηρίου και Στέργιος
Χρηστίδης..." (σελ. 18)
Συγκρότηση
"Κατά την συνεδρίαν ταύτην απεφασίσθη
ερανικών
όπως συλλεγώσιν προαιρετικά συνδρομαί
επιτροπών
περισυλλογής υπέρ των σεισμοπλήκτων Ιταλών.
"προαιρετικώ Ανετέθη εις τον Μητροπολίτην όπως
ν συνδρομών" εξεύρη πρόσωπα κατάλληλα τρία, άτινα
μετά του ιερέως θα περιέλθωσιν τας
οικίας και τα καταστήματα των
Χριστιανών ημών καταγράφοντες τας
προσφερομένας συνδρομάς αυτών εν
ιδιαιτέρω βιβλίω σεσημασμένον εκ της
Ιεράς Μητροπόλεως" (σελ. 41)
Συγκρότηση
"Επί τούτο ληφθέντος υπ' όψει σχετικού
επιτροπής για τεσκερέτου(*) υποδιοικητού υπ' αριθμ.
την
533 και χρόνος 14 Ιανουαρίου, δι ου
περισυλλογή

216

Οι Κανονισμοί των Ορθόδοξων Ελληνικών Κοινοτήτων του Οθωμανικού Κράτους και της
ος
Διασποράς, τόμ. 1 Νομοθετικές Πηγές-Κανονισμοί Μακεδονίας, Εκδοτικός Οίκος Αφών Κυριακίδη,
Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 137.
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ
του
"στρατιωτικο
ύ φόρου"

4

31/10/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

Διορισμός
τριμελούς
επιτροπής
ορισμού
τιμολογίου
των
ιεροπραξιών

5

13/9/1911
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

Κωνστάντιος

Εκλογή
επιτροπής
παραλαβής
κατατεθέντων
χρημάτων
από τους
ομογενείς της
Αμερικής

6

13/12/1911
Δημογεροντία

Κωνστάντιος

Διορισμός
επιτροπών σε
κάθε ενορία
για τη
διενέργεια
εράνου προ
των
Χριστουγέννω
ν

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

αναφορικώς της διανομής του
στρατιωτικού φόρου της Κοινότητος
συνωδά ανωτέρω διαταγή ορισθώσι τρία
πρόσωπα ίνα λάβωσι μέρος εις την επί
τούτω επιτροπήν, όταν προσκληθώσιν,
εξελέγησαν οι κ.κ. Τάσος Σαπουντζής,
Δημήτριος Βάνε (Ιωάννην) και Αλέξιος
(Μήτσε) Δημητρίου, Σαμαράς" (σελ. 42)
"…αναγνωσθείσης αναφοράς των
κατοίκων Φλωρίνης, διατυπούντων
παράπονα κατά των ιερέων της
κοινότητος αναφορικά των
εισπραττομένων δικαιωμάτων εις τας
διαφόρους ιεροπραξίας, απεφασίσθη
όπως προς διακανονισμόν και ορισμόν
τιμολογίου των ιεροπραξιών εκ μελών
επιτροπής και ως τοιαύτη εξελέγησαν οι
κ.κ. Λάζαρος Γούναρης, Ιωάννης Χ΄΄Τύπε
και Αριστείδης Μοδόπουλος ίνα υπό την
προεδρίαν του αρχιερέως μελετήση τα
σχετικά πρακτικά της κοινότητος και
εξετάση τα υφιστάμενα έθιμα και
καταρτίση σχετικά τιμολόγια, άπερ να
υποβάλη κατόπιν εις την μελέτην της
αντιπροσωπείας δια τα περαιτέρω" (σελ.
55)
"Συνελθούσης της Αντιπροσωπείας εις
έκτακτον συνεδρίαν …ελήφθη υπ' όψιν η
εξ Αμερικής σταλείσα επιστολή των
εκείσε πατριωτών, οίτινες απαντώντες εις
σύστασιν του Μητροπολίτου και της
πατρίδος, ίνα επέλθωσι αυτώ αρωγοί
προσφέροντες υπέρ των αναγκών της τον
οβολόν δηλούσι, ότι συνέλεξαν 100 20
φράγκα, άτινα κατέθεσαν είς τινα των της
Αμερικής Τραπεζών ...αποφασίζει
παμψηφεί, όπως ....β) ίνα αποστείλωσι το
συλλεγέν ποσόν είς τινα των ενταύθα
τραπεζών, ίνα παραληφθή την άνοιξιν
υπό της επί τούτω εκλεγείσης
Επιτροπής..." (σελ. 87)
"...κατά τας εορτάς των Χριστουγέννων
δέον να διανεμηθώσιν ελέη εις τους
πτωχούς, απεφάσισε, ίνα διορισθή εις
εκάστην ενορίαν ανά μία επιτροπή
διμελής μετά του Ιερέως του ίνα
περιερχομένη τας οικίας συλλέξη
εράνους..." (σελ. 88)
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α/α
7

ΑΠΟΦΑΣΗ
26/2/1912
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Κωνστάντιος

ΘΕΜΑ
Διορισμός
επιτροπής
διεξαγωγής
Βουλευτικών
εκλογών

8

12/8/1912
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

Οικονόμος
παπα
Δημήτριος

Γίνεται
αναφορά σε
Επιτροπή
Ευαγών
Σκοπών της Ι.
Μητροπόλεω
ς Πελαγoνίας

9

2/9/1912
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Διορισμός
επιτροπής
περισυλλογής
αγαθών
κατόπιν
Πατριαρχικής
εγκυκλίου

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"…διορίζει τριμελή επιτροπήν εκ των κ.κ.
Τέγου Σαπουντζή, Λάκη Μαραγκού και
Αθανασίου Ναούμ οίτινες θα
συνεργασθώσι μετά της τοιαύτης
βουλγαρικής προς διεξαγωγήν των
βουλευτικών εκλογών και επιτυχίαν
ημών…" (σελ. 92)
"...Ευχαριστούντες δια την υπέρ των
εκπαιδευτηρίων ημών πατρικήν υμών
μέριμναν σημειούμεν ότι και η πρώτη
προς την Εφορείαν των σχολών μας από
30 Ιουνίου και αριθ. Πρωτοκ. 93 επιστολή
της κατετέθη εις το αρχείον της Εφορείας
αφού ανεγνώσθη κατά την σημερινήν
συνεδρίαν της Αντιπροσωπείας.
Αποδεχόμενοι των ανωτέρω
παρακαλούμεν την Υμετέραν
Σεβασμιότητα, όπως ευδοκήση να
εισηγηθή προς την επί των ευαγών
σκοπών επιτροπήν την παράκλησιν ημών,
όπως εν περιπτώσει παρ' όλας τας
προσπαθείας, ας ήθελε καταβάλει η
Εφορεία προς εξασφάλισιν των πόρων
δια την κανονικήν και απρόσκοπτον
λειτουργίαν των σχολών, δεν κατορθωθή
να εξασφαλισθή εκ των κοινοτικών
πόρων η μισθοδοσία ολοκλήρου του
διδακτικού προσωπικού, να έλθη αρωγός
η επί των ευαγών σκοπών επιτροπή δι'
αναλόγου προς τας ανάγκας
χορηγήματος. Την ευχήν μας δε ταύτην
παρακαλούμεν να λάβητε την καλωσύνην
να διαβιβάσητε από τούδε προς την επί
των ευαγών σκοπών επιτροπήν" (σελ.
106)
«…Β) Είτα ανεγνώσθη η Πατριαρχική
εγκύκλιος περί της περισυλλογής αγαθών
και διωρίσθη επιτροπή εκ των ιερέων
εκάστου, εκ των μελών Ιωάννου
Σαπουντζή, Νικολάου Σίσκου, Θεοδώρου
Αθανασίου και Λαζάρου Ιωάννου, η
οποία των ερχομένων Σαββάτου και
Κυριακής περιερχομένη τας οικίας και τα
καταστήματα θα εισπράξη σονδρομάς εξ
εκάστης ενορίας» (σελ. (107)
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α/α
10

ΑΠΟΦΑΣΗ
3/1/1913
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Πολύκαρπος

ΘΕΜΑ
Εκλογή
επιτροπής
αγοράς και
διανομής
αναγκαίων
στους
ασθενείς
στρατιώτες
της
Κοινότητος
Φλώρινας

11

5/3/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Αποτέλεσμα
έρευνας
ειδικής
επιτροπής
ελέγχου
εξόδων
επιδιορθώσε
ως μαγαζιών

12

5/3/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

13

28/7/1913
Αντιπροσωπεία

Αρχιερατικός
Επίτροπος
Παπα
Δημήτριος
Οικονόμος

Διορισμός
επιτροπής
ελέγχου
λογαριασμών
της
προηγουμένη
ς επιτροπής
Διορισμός
επιτροπής
ανέγερσης
τοίχου Αγίου
Παντελεήμον
ος και του
περιορισμού
του εκεί
Αγιάσματος

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"…4) ο Μητροπολίτης πρότεινεν, ίνα και η
Κοινότης ημών προσφέρη τον οβολόν της
υπέρ των ασθενών στρατιωτών
Φλωρίνης. Κατηρτίσθη κατάλογος
ονομάτων, τα οποία να προσκληθώσι και
να ζητηθή η συνδρομή των. Εξελέγη δε
ιδιαιτέρα επιτροπή εκ των κ. κ. Νικ.
Παπακωνσταντίνου ως Ταμίου και Βάνε
Χατζητύπε, Αστερίου Χριστίδου και
Αλεξίου Σαμαρά, η οποία θα φροντίση
περί της αγοράς των αναγκαίων ειδών και
κατανομής και διανομής αυτοπροσώπως
εις τους ασθενείς στρατιώτας. Ανετέθη τω
κ. Ν. Σίσκω η πώλησις των αδεσπότων
προβάτων" (σελ. 110)
"…3) Η διορισθείσα επιτροπή προς
εξέλεγξιν των εξόδων της επιδιορθώσεως
του μαγαζείου Αθανασίου Περμαντάρη,
Βασ. Χ΄΄Τύπε και Χριστ. Φιλιππίδη
υπέβαλε την σημείωσίν της, ότι τα
γενόμενα έξοδα είναι γρ. 512 τα οποία
και ενεκρίθησαν…" (σελ. 112)
"…5) Ανετέθη η εξέλεγξις των
λογαριασμών των πρώην επιτρόπων εις
τους νυν επιτρόπους, ίνα υποβάλωσι την
έκθεσιν των εντός 15 ημερών…" (σελ.
112)
"…απεφάσισε, ίνα κτισθή ο τοίχος του
Αγίου Παντελεήμονος και περιορισθή ο
αγιασμός με κλειδί αφού επεκταθή ο
τοίχος εις 30 μέτρα μήκος και 2,1/2
οσαύτως ύψος. Τα δε έξοδα τα προς
αποπεράτωσιν του τοίχου και του
αγιασμού, θα καταβληθώσιν εκ του
ταμείου της εκκλησίας του Αγίου
Γεωργίου, αφού προηγουμένως διορισθή
επιτροπή επί τούτω, ήτις θέλει εγκριθή
εις άλλην συνεδρίαν περί συνδρομών
προαιρετικών, αποτελουμένη εξ ενός
ιερέως και ενός πολίτου" (σελ. 114)
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Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Έσοδα – Έξοδα. Εξελεγκτικές επιτροπές
Σύναψη δανείων. Αγοραπωλησίες, ενοικιάσεις και
ασφαλίσεις ακινήτων
3.1 Έσοδα – Έξοδα κοινότητας. Εξελεγκτικές επιτροπές.
Σύναψη δανείων
Οι
κοινότητες
στην
οθωμανική
αυτοκρατορία
αναλαμβάνουν
συμπληρωματικό ρόλο του κράτους με δυνατότητα νομοθετική και επιβολής
φόρων, επωμιζόμενες έτσι και αρμοδιότητες άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής 217.
Με τη θέσπιση του κοινοτικού θεσμού από το οθωμανικό κράτος οι
κοινότητες αποτέλεσαν βασικό μοχλό του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.
Καθιερώνοντας το «διανεμητικό» φορολογικό σύστημα, η κεντρική διοίκηση δεν
επέβαλε ατομικό φόρο στους υπηκόους της, αλλά απαιτούσε από τις κοινότητες να
αποδίδουν συγκεντρωτικά τον φόρο που αναλογούσε στους πολίτες της,
μετακυλίοντας έτσι το βάρος της περισυλλογής των φόρων στις κοινοτικές αρχές218.
Οι κοινοτικές αρχές με τα επί μέρους όργανά τους έχουν ως βασικό μέλημα
την οργάνωση και ρύθμιση της τοπικής οικονομίας, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται
τόσο στις απαιτήσεις της κεντρικής εξουσίας, αποδίδοντας τους φόρους που της
αναλογούν, όσο και στις ανάγκες των εσωτερικών λειτουργιών, φροντίζοντας για
την χρηματοδότηση των ιδρυμάτων (σχολείων, ναών, κοινωφελών ιδρυμάτων κ.λπ.)
και την αντιμετώπιση των διαφόρων καθημερινών αναγκών των πολιτών219.
Έτσι, οι συνεδριάσεις των οργάνων που αποφασίζουν για οικονομικά θέματα
είναι συχνές, πράγμα το οποίο διαπιστώνουμε και στον κώδικα που
διαπραγματευόμαστε, στον οποίο κατ’ αναλογία οι αποφάσεις οικονομικού
περιεχομένου καλύπτουν ποσοστό άνω του 50% των λοιπών αποφάσεων.
Τα Μικτά Εκκλησιαστικά Συμβούλια στην έναρξη του έτους έπρεπε να
καταρτίσουν τον προϋπολογισμό της κοινότητος220. Τα απολογιστικά στοιχεία

217

Ηλιάδου-Τάχου Σ., Η Εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία (1840-1914), Εκδόσεις
Ηρόδοτος 2001, σελ. 80. Πρβλ. Μπέτσα Γ., έ.α., σελ. 63.
218
Μπέτσα Γ., Η Κοινοτική Διάσταση στην Εκπαίδευση, Ιστορικές Προβολές-Σύγχρονες Αναφορές,
Παιδαγωγική και Εκπαίδευση 54, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε., 2007, σελ. 62-63.
219
Από την κυβέρνηση δίδονταν η δυνατότητα στις κοινότητες επιβολής εκκλησιαστικών φόρων
στους πολίτες, τα έσοδα των οποίων προορίζονταν για την μισθοδοσία του κλήρου και των λοιπών
ον
εκκλησιαστικών υπαλλήλων. Πρβλ. Άρθρο 3 του Υπομνήματος του Υπουργού Εξωτερικών, περί της
εφαρμογής του Χάττ-ι-Χουμαγιούν. Παπαστάθη Χ., Οι Κανονισμοί των Ορθόδοξων Ελληνικών
ος
Κοινοτήτων του Οθωμανικού Κράτους και της Διασποράς, τόμ. 1 Νομοθετικές Πηγές-Κανονισμοί
Μακεδονίας, Εκδοτικός Οίκος Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 30-31.
220
Το άρθρο 68 των Γενικών Διατάξεων του Θεμελιώδους Κανονισμού του Πατριαρχείου ορίζει ότι˙
«Άπασαι αι ενοριακαί και κοινοτικαί Αρχαί συντάσσουσιν τον ετήσιον αυτών προϋπολογισμόν, εν ω
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ελέγχονταν από ειδική εξελεγκτική επιτροπή, που όριζαν τα μέλη της
Αντιπροσωπείας στα οποία και λογοδοτούσε.
Εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν 62 αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου
της Αντιπροσωπείας της Κοινότητος Φλωρίνης για τα έτη 1907-1913. Οι
περισσότερες εξ αυτών (52) αφορούν σε έσοδα και έξοδα της Κοινότητος. Τα έσοδα
προέρχονται από διάφορες πηγές και κυρίως από επιχορηγήσεις (βασικά από το
Πατριαρχείο προς τα Σχολεία), φόρους, συνδρομές πατριωτών του εξωτερικού,
ενοικιάσεις ακινήτων, δωρεές, διαθήκες κ.α. Τα έξοδα αναφέρονται κυρίως σε
μισθοδοσίες των δασκάλων και άλλων υπαλλήλων, σε ανεγέρσεις και επισκευές των
κοινοτικών κτιρίων (σχολείων, νηπιαγωγείων, εκκλησιών, ξενοδοχείου,
Μητροπολιτικού Μεγάρου κ.λπ.), σε αποπληρωμές δανείων κ.ά.
Στις περισσότερες περιπτώσεις άμα τη καταθέσει των κατ’ έτος απολογιστικών
στοιχείων των ταμείων εκάστου διοικητικού οργάνου της κοινότητος, οριζόταν από
την Αντιπροσωπεία και η εξελεγκτική επιτροπή. Υπάρχουν όμως και αποφάσεις (4)
οι οποίες αναφέρονται σε συγκροτήσεις εξελεγκτικών επιτροπών, προκειμένου να
διενεργήσουν έλεγχο σε οικονομικά στοιχεία που προέκυψαν εκτάκτως (έρανοι,
συνδρομές έκτακτες για ανέγερση κτιρίων κ.λπ.). Επίσης τέτοιου είδους
εξελεγκτικές επιτροπές ορίζονταν για έλεγχο ατομικό των ταμιών κάποιου
διοικητικού οργάνου, όπως για παράδειγμα ο ορισμός επιτροπής ελέγχου
διαχείρισης του εφοροταμίου (Απόφ. Γεν. Συν. 20/2/1911).
Από τις 52 αποφάσεις οικονομικής φύσης οι περισσότερες λήφθηκαν από τα
μέλη της Αντιπροσωπείας-Δημογεροντίας ενώ ελάχιστες εξ αυτών έλαβαν τα μέλη
της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Μαγαζιών.
Ένα δεύτερο σώμα αποφάσεων, που αναφέρεται σε οικονομικές
δραστηριότητες της κοινότητος, συμπεριλαμβάνεται στο δεύτερο μέρος της
παρούσης ενότητος. Σ’ αυτό περιλαμβάνονται αποφάσεις περί συνάψεως δανείων
των διαφόρων κοινοτικών οργάνων προς κάλυψη τακτικών και εκτάκτων αναγκών
τους.
Από τις 10 στον αριθμό εντοπισθείσες δανειακού περιεχομένου αποφάσεις
μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι ο τρόπος δανεισμού της εποχής είναι σχεδόν
ταυτόσημος με τον σημερινό. Κύριες πηγές δανεισμού είναι οι λειτουργούσες την
εποχή εκείνη τράπεζες και δευτερευόντως συνάπτονταν δάνεια με ιδιώτες. Ο
δανεισμός βέβαια γίνεται με την καταβολή του συμπεφωνημένου τόκου και φυσικά
προαπαιτούμενη, από πλευράς δανειολήπτου, ήταν η υποβολή εγγυήσεων και
δήλωση εγγυητών, καθώς επίσης και του χρόνου αποπληρωμής του δανείου
προκειμένου να γίνει η έγκριση του αιτουμένου δανείου. Εντύπωση προκαλεί η
έγκριση δανείου του οποίου η αποπληρωμή βασίζονταν στην έκδοση ομολόγων
από τον δανειολήπτη (απόφ. 64/4-2-1908).

ορίζεται και ποσόν εκτάκτων δαπανών, και υποβάλλουσι τούτον εγκαίρως προς έγκρισιν …τω Μ.
Εκκλ. Συμβουλίω». Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 143.
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Αποφάσεις: Εσόδων-Εξόδων. Συγκρότηση Εξελεκτικών επιτροπών

α/α
1

ΑΠΟΦΑΣΗ
46/18-3-1907
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Άνθιμος

ΘΕΜΑ
Έσοδα (από
14/9/1904
έως
10/2/1907 και
Έξοδα (από
14/9/1904
έως
31/1/1907
του
Εκκλησιαστικ
ού Ταμείου

2

46/18-3-1907
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Έξοδα.
Απολογιστικά
Στοιχεία: (από
14/9/1904
έως
31/1/1907)
του
Εκκλησιαστικ
ού Ταμείου

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"Κατάστασις Από 14 Σεπτεμβρίου 1904
μέχρι τον Φεβρουάριον 1907. Περίοδος
πρώτη (14 Σεπτεμβρίου) Έσοδα. Κατά την
λήξιν περιόδου ταύτης θεωρηθέντες
απολογισμοί του εκκλησιαστικού
ταμείου εκ διαφόρων εισπράξεων
...Γρόσια 47.948". "Εσοδα εκ του κηρού,
των δίσκων, της μουχταρικής σφραγίδας,
διαφόρων αφιερωμάτων, μνημάτων και
λοιπών εισπράξεων Γρόσια 51.199,5".
Σημείωσις. Εν τω υπολοίπω δι εξίσωσιν
περιλαμβάνονται και τα εισπρακτέα. Εν
Φλωρίνη τη 10 Φεβρουαρίου 1907.
Εθωρήθησαν οι λογαριασμοί υπό της
εξελεγκτικής. Εν Φλωρίνη τη 18η
Μαρτίου 1907. Επικυρούνται και υπό της
Α. Σεβασμιότητος"(σελ. 12)
"Εκκλησιαστικού Ταμείου (διάστημα 2
ετών και 4,1/2 ετών και 4,1/2 περίπου).
Υπό ειδικής επιτροπής συμφώνως προς
τον κανονισμόν παρουσίασαν τα εξής
αποτελέσματα. Εξοδα εις διαφόρους
ανάγκας ... Γρόσια 39.162". “ Έξοδα α)
εις κηρόν Γρ. 3804.20, β) εις
σιδηροφράγματα της εκκλησίας,
καύσιμον ύλην, επισκευήν βρύσεως Γρ.
2951.15, γ) εις ενοίκια σχολείων,
υπηρεσίαν βιβλίων δωρεάν, καύσιμον
ύλην, κ.λπ. Γρ. 3625.20, δ) θρανία,
πίνακας, θερμάστρας και λοιπά σχολικά
σκεύη Γρ. 1667.20, ε) μισθούς δασκάλων,
ψάλτου, υπηρετών εκκλησίας 10699.30,
στ) εις το ξενοδοχείον της κοινότητος
(εκτός των 375 λιρών) Γρ. 13632.10, ζ) εις
επιστασίαν επί του Αρρεναγωγείου και
Δημαρχιακά δικ. Γρ. 2003, η) εις
κτηματικόν φόρον (περί των κοινοτικών
κτιρίων) Γρ. 2219.30, θ) εις επιχορήγησιν
Αρχιερέως Γρ. 2160, Ι) εις επισκευάς της
Μητροπόλεως, ενδυμασίαν κ.λπ. Γρ.
1762.20, ια) εις δικαστικά και
αστυνομικόν σταθμόν παρά της
εκκλησίας Γρ. 1064, ιβ) εις βοηθήματα
υπέρ πτωχών και εκτάκτους
απεσταλμένους εις Μ/ριον (=Μοναστήριον)
Γρ. 407.10, ιγ) εις υπόλοιπον δι' εξίσωσιν
Γρ. 5131.30. (ΣΥΝΟΛΟΝ) Γρ. 51199.5" (σελ.
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

12)
3

53/10-6-1907
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Έξοδα για
εξόφληση
Μηχανικού
για την
καταμέτρηση
του
Ξενοδοχείου
της
κοινότητος

4

59/17-8-1907
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Έσοδα εξ
ενοικίων των
μαγαζιών της
κοινότητος

5

64/4-2-1908
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Έλεγχοςέγκριση
εσόδων
εξόδων
επιτροπής
ανεγέρσεως
των μαγαζιών
της
κοινότητος

"Ανεγνώσθη γράμμα του (οικονόμου)
μηχανικού Νικολάου Οικονόμου εκ
Μοναστηρίου ζητούντος όπως του
πληρωθή το καθυστερούμενον ποσόν
των τετρακοσίων γροσίων δια την
καταμέτρησιν του ξενοδοχείου της
κοινότητος, απεφασίσθη δε όπως
διαταχθή ο ταμίας Θ. Πύρζας ίνα του
αποστείλη τρείς λίρας τουρκίας απέναντι
της εργασίας του..." (σελ. 18)
"Εμπλοκής γενομένης στην έκδοση
εγγυητικών ομολόγων υπό της
κοινότητος καθίσταται αυτή αναγκαία
και δια τον λόγον ότι …αφ' ετέρου δε
ίνα …καταστή δυνατή η παραλαβή των
ενοικίων εκ των μαγαζείων…" (σελ. 25)
"Συνωδά τη προηγουμένη αποφάσει
εξελεχθέντων των λογαριασμών των
κοινοτικών μαγαζείων επί της επί τούτω
διορισθείσης επιτροπής εκ των κ.
Γεωργίου Τέγου, Γεωργίου Ι. Λουκά,
Φιλίππου Κ. Κάπτζε και Ιωάννου Κ.
Σαπουνά υπεβλήθησαν ενυπογράφως
αυτών προς την Αντιπροσωπείαν το
πόρισμα της εξελέγξεώς των καθ' ο
ευρόντες τους λογαριασμούς εν τάξει και
ακριβεία αποφαίνονται ότι τα μεν έσοδα
προερχόμενα εκ δανείων συνδρομών και
πωλήσεων διαφόρων ανέρχονται εις
(154.912,20) γρόσια ήτοι Γρ. εκατόν
πεντήκοντα τέσσαρας χιλιάδας ενακόσια
δώδεκα και είκοσι παράδες, εξ ών
δαπανηθέντων όλων μένουσιν εις χείρας
του κ. Θεοδώρου Αν. Πύρζα τριακόσια
εβδομήκοντα πέντε Γρόσια και τριάκοντα
παράδες ήτοι Γρ. (375.30). Τα δε έξοδα
ως εμπεριστατωμένως φαίνεται εν τω
σχετικώ πίνακι των εξόδων ανέρχονται η
μεν ολική δαπάνη αυτών εις (170.498)
Γρόσια ήτοι εκατόν εβδομήκοντα
χιλιάδας τετρακόσια ενενήκοντα οκτώ
γρόσια και 10 παράδες. ήτοι δέκα
παράδες, απέναντι δε αυτών ως φαίνεται
εν τη οικεία στήλη εκατόν πεντήκοντα
τεσσάρων χιλιάδων πεντακόσια
τριάκοντα έξ γρόσια και τριάκοντα
τέσσαρας χιλιάδας πεντακόσια τριάκοντα
έξ γρόσια και τριάκοντα παράδες (Αρ.
154.536:30), εξ ου καταφαίνεται ότι τα
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

οφειλόμενα εις διαφόρους ανέρχονται
εις δέκα πέντε χιλιάδας ενακόσια
εξήκοντα έν Γρόσιον και είκοσι παράδες
(15.961,20) εκτός των διαφόρων δανείων
οφειλομένων ανερχομένων εν όλω εις
ογδόντα εξ χιλιάδας πεντακόσια
ογδοήκοντα τέσσαρα γρόσια (Αρ. 86.584)
ως φαίνεται εν τη οικεία στήλη των
εσόδων. Μετά ταύτα απεφασίσθη υπό
της Αντιπροσωπείας όπως αμφότεροι οι
πίνακες των τε εσόδων και εξόδων
πίνακες ενυπόγραφοι υπό της
εξελεγκτικής επιτροπής αναρτηθώσιν εν
τω Νάρθηκι της εκκλησίας προς γνώσιν
του λαού, συγχρόνως απεφασίσθη να
αναρτηθώσιν εν τω Νάρθηκι και οι 2
πίνακες εν οις τυγχάνωσιν
αναγεγραμμένα τα ονόματα των τε
προγενεστέρων και μεταγενεστέρων
συνδρομών υπέρ των σχολών και των
κοινοτικών μαγαζείων, και εξ ων γίνεται
δήλον ότι αι μεν προγενέστεραι
συνδρομαί υπέρ των σχολών ανήλθον εις
Γρόσια... (δεν αναγράφονται) εξ ών
τριακόσιαι λίραι ως φαίνονται εν τω
οικείω πίνακι εδαπανήθησαν υπέρ των
μαγαζείων τα δε λοιπά ανερχόμενα εις
Γρόσια (δεν αναγράφονται) υπέρ των
αναγκών της εκκλησίας. Αι δε τελευταίαι
συνδρομαί υπέρ των μαγαζείων
ανέρχονται ως φαίνεται εν τω οικείω
πίνακι εις δώδεκα χιλιάδας διακόσια
εξήκοντα εν γρόσ. και είκοσι παράδες
(Αρ. 12.261:20) άτινα πάντα
εδαπανήθησαν ως φαίνεται εν τη οικεία
στήλη εκτός τριών εισέτι λιρών του κ.
Μηδιατούλη διατελουσών εισέτι
ανεισπράκτων..." (σελ. 32)
6

7

68/29-2-1908
Αντιπροσωπεία

70/19-3-1908
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

Άνθιμος

Οικονόμου
παπα
Δημήτριος

Έξοδα υπέρ
κυβερνητικών
φόρων και
κτηματικών
φόρων

Έσοδα
κοινότητος εξ
ενοικίων των
μαγαζιών

Κατά την παράδοση του απερχομένου
Μητροπολίτου Ανθίμου στην Αντιπροσωπεία
παρεδόθησαν μεταξύ άλλων και "…αποδείξεις

των νομίμων τελών εις το δημόσιον ήτοι
Κυβερνητικών φόρων (Βεργί),
κτηματικών φόρων…" (σελ. 36)
"Αον. Εις την εν τω προαυλίω της Ιεράς
Μητροπόλεως σειράν των κοινοτικών
μαγαζείων το φέρον υπ' αριθμόν 14
μαγαζείον συνεφώνησαν από σήμερον
δια μήνας δέκα και τρείς (13) ήτοι μέχρι
του άλλου ελευσομένου Αγίου Γεωργίου
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ΘΕΜΑ

8

70/27-3-1908
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

Οικονόμου
παπα
Δημήτριος

Έσοδα
κοινότητος εξ
ενοικίων του
Ξενοδοχείου
της
Κοινότητος.
Εξοδα
επιδιόρθωσης
του
Ξενοδοχείου

9

23/1/1909
Επιτροπή
Μαγαζιών

Σμάραγδος

Έξοδα υπέρ
Στρατιωτικού
φόρου.
Ορισμός
επιτροπής
περισυλλογής
του

10

10/4/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

Έσοδα από
ενοικίαση
Ξενοδοχείου
και
παραπλεύρου
οικίας της

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

του 1909 έτους και ενοικιάσθη εις τον
ρηθέντα Ναούμ Νικολάου Τζομπάνου
αντί εννέα και τριών τετάρτων λίρ. οθωμ.
(9,3/4). Εφ' ω και απεφασίσθη ίνα
γένηται (το παρόν) εις διπλούν το
σχετικόν συμβόλαιον και κληρουμένου
του ενοικίου κατά τετραμηνίαν τη επί
των μαγαζείων διωρισθείση επιτροπή. Το
ενοίκιον άρχεται από του Αγίου
Γεωργίου 1908. Μετά ταύτα διελύθη η
συνεδρίασις περί ώραν 10ην μ.μ." (σελ.
38)
"…του Ξενοδοχείου της ελληνικής
ορθοδόξου κοινότητος Φλωρίνης του
ενοικιασθέντος εις τον εκ Πισοδερίου
Ναούμ επί μίαν πενταετίαν, σήμερον ο
ίδιος έρχεται εις συμφωνίαν μετά του εκ
των μελών της Αντιπροσωπείας κ.
Ιωάννου Ζήση και θα ενοικιάζη ούτος το
Ξενοδοχείον μετά του καφενείου δια το
υπόλοιπον της προθεσμίας επί άλλην
τριετίαν από σήμερον, όστις
αναλαμβάνει να κλείση συμφωνίας επί
τω όρω όπως επιδιορθωθή.
Ο Κύριος Ιωάννης Ζήση κατιδών τας
ανάγκας ταύτας του εν λόγω
Ξενοδοχείου και κάλλιστα γνωρίζων ότι
το ταμείον της Ι. Εκκλησίας του Αγ.
Γεωργίου δεν δύναται να εξοδεύση,
υπέβαλεν αίτησιν εις την
Αντιπροσωπείαν όπως αναλάβη αύτη τα
έξοδα των επιδιορθώσεων ... Σκέψεως
γενομένης εγένετο κατ' αρχήν αποδεκτή
η αίτησίς του..." (σελ. 39)
"Επί τούτη ληφθέντος υπ' όψι σχετικού
τεσκερέτου(*) υποδιοικητού υπ' αριθμ.
533 και χρόνος 14 Ιανουαρίου,
…αναφορικώς των διανομών του
στρατιωτικού φόρου της Κοινότητος
συνωδά ανωτέρα διαταγή ορισθώσι τρία
πρόσωπα ίνα λάβωσι μέρος εις την επί
τούτω επιτροπήν, όταν προσκληθώσιν,
εξελέγησαν οι κ.κ. Τάσος Σαπουντζής,
Δημήτριος Βάνε (Ιωάννην) και Αλέξιος
(Μήτσε) Δημητρίου, Σαμαράς" (σελ. 42)
"…σκέψεως γενομένης περί ευρέσεως
του ποσού διακοσίων λιρών χάριν των
αναγκών του κτιρίου του Νηπιαγωγείου
απεφασίσθη όπως ενοικιασθή το
κοινοτικόν Ξενοδοχείον μετά της
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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

11

24/3/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

12

24/3/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

13

1/5/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

14

5/6/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

ΘΕΜΑ
κοινότητας

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

παράπλευρης οικίας της κοινότητος…"
(σελ. 49)

Έξοδα
επισκευής και
χρωματισμού
του
Ξενοδοχείου
της
Κοινότητας

"Ανεγνώσθη αίτηση υπό χρονολ. 23
Μαρτίου ε.έ. του κ. Ι. Ζήση, δηλούντος
ότι έχει λαμβάνειν παρά της κοινότητος
απέναντι επιδιορθώσεως του
Ξενοδοχείου Γρ. 3.344 δια τον
χρωματισμόν του Ξενοδοχείου Γρ. 4.320
ήτοι εν όλω χιλιάδες επτά και εξακόσια
εξήκοντα τέσσερα" (σελ. 48)
Έξοδα
"Ανεγνώσθη αίτησις του κ. Χ''Νάκου υπό
ενοικιασθέντο χρονολ. 19 Μαρτίου, δι ής εκθέτων της
ς Ξενοδοχείου
μετά της κοινότητος συμφωνίας αυτού
της
αναφορικώς του εν αυτή ενοικιασθέντος
Κοινότητας
Ξενοδοχείου, δηλοί ότι έχει λαμβάνειν
παρά της κοινότητος απέναντι εξόδων
Ξενοδοχείου Γρ. 4.292,30 και υπόλοιπον
κ ..των μαγαζείων της Κοινότητος 403.20
(ΣΥΝΟΛΟΝ) 4.696.10. Αναφορικώς των
λογαριασμών του κ. Ζήση και του κ.
Χ''Νάκου πάσα σκέψις και απόφασις περί
του δικαίου ή μή αυξήσεων τούτων
ανεβλήθη εις άλλην συνεδρίαν" (σελ. 49)
Έσοδα για το
"Κατά την συνεδρίαν ταύτην σύσκεψις
νέο κτίριο του και πάλιν εγένετο περί του νέου κτιρίου
Νηπιαγωγείο
του κοινοτικού Νηπιαγωγείου,
υ από
ληφθέντος δ' υπ' όψιν ότι αδύνατος
προαιρετικές
συνδρομές
είναι η εύρεσις δανείου παρά των
προκρίτων, απεφασίσθη όπως ανοιγή
κατάλογος προαιρετικών συνδρομών. Εις
τον κατάλογον τούτον αμέσως
ενεγράφησαν ο τε Μητροπολίτης και ο
παρευρεθείς διευθυντής του ...(;) κ. Χρ.
Φυλακτός και τα παρόντα μέλη της
αντιπροσωπείας, οίτινες κατέθηκαν
αμέσως παρά τω Μητροπολίτη τας
συνδρομάς αυτών" (σελ. 52)
Έσοδα από
"Κατά την συνεδρίαν ταύτην ανεγνώσθη
δωρεά του
επιστολή της Ιεράς Μητροπόλεως
Επιμελητηρίο
Πελαγωνείας, παρακαλούσης την Αυτού
υ
Σεβασμιότητα τον Μητροπολίτην ημών
να γνωρίσωμεν Αυτώ εάν εξευρέθη το
ποσόν εκατόν λιρών δια το
οικοδομηθησόμενον Νηπιαγωγείον της
κοινότητος ημών και ότι σκεπτόμεθα να
θέσωμεν τα θεμέλια αυτού και
εκφραζούσης την γνώμην ότι εάν δεν
εξευρεθή ακόμη ανάγκη η Κοινότης
οπωσδήποτε να εξοικονομήση το άνω
ποσόν, διότι φόβος υπάρχει άλλως
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15

11/6/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

Έσοδα από
διαθήκη

16

5/6/1909
Επιτροπή της
Εκκλησίας

Οικονόμος
Παπα
Δημήτριος

Έσοδα από
συνδρομές
υπέρ
Ιεροψάλτου

17

25/9/1910
Επιτροπής
Μαγαζιών

Κωνστάντιος

Έσοδα από
ενοικίαση
μαγαζιών (υπ'
αριθμ. 2,3,4)
στον κ.
Γεώργιο
Λουκά

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

μήπως η υπάρχουσα δωρεά διατεθή εκ
του επιμελητηρίου σταλή εις ετέραν
κοινότητα. Επί της υποθέσεως ταύτης
διάφοροι σκέψεις συζητήθησαν, ένεκα
δε της σοβαρότητος αυτού ανεβλήθη εις
άλλην συνεδρίαν καθ' ήν παρευρεθώσι
και τα απουσιάζοντα μέλη της
αντιπροσωπείας" (σελ. 52)
"Κατά την συνεδρίαν ταύτην
συγκληθείσαν εκτάκτως επί τω θανάτω
του αειμνήστου Πέτρου Δεράλα
επισυμβάντα σήμερον, και τεθέντος υπ'
όψιν ότι ο μακαρίτης δια της υπό χρονολ.
7 τρέχοντος διαθήκης αυτού
εκληροδότησεν εις την Ι. εκκλησίαν ημών
του Μεγαλομάρτυρος αγίου Γεωργίου
την εν τη ενορία Τσιφλικίου νεόκτιστον
οικίαν αυτού, την χρησιμεύσασαν ως
νηπιαγωγείον της κοινότητος συνοικία
ταύτην, αξίας διακοσίων περίπου λιρών
Τουρκίας..." (σελ. 53)
"Προσκληθείς ο κ. Μιχαήλ Γιαλδίζης
απεδέχθη προθύμως ίνα συμφωνήση και
πάλιν δια το αυτό σχολικόν έτος ως
Ιεροψάλτης δεξιός της Εκκλησίας ημών
Αγ. Γεωργίου, αντί μισθού λιρών
οθωμανικών 54 ήτοι πεντήκοντα
τεσσάρων. Ών αι 35 θα πληρωθώσιν υπό
του Ταμείου της Εκκλησίας, αι δε λοιπαί
19 πληρωθήσονται πάλιν υπό του Ταμίου
της εκκλησίας κ. Ιωάννου Χ΄΄Τύπε,
ούτινος εμετρήθησαν τη συνδρομή των
ενταύθα πολιτών αποκλειστικώς περί του
Μιχαήλ Γιαλδίζη μόνον" (σελ. 54)
"…αποφασίζονται εν τη συνεδριάσει
ταύτη και ενοικιάζουσι εις τον Γεώργιον
Λουκάν τέσσαρα Μαγαζεία τα υπ' αρ.
2,3,4 ενεργούντα και πληρεξούσιoν της
εταιρείας Αδελ. Αλατίνη ανωνύμου
Βιομηχανικής οθωμανικής Εμπορικής
Θ/νίκης, το δε υπ' αρ. 1 Μαγαζείον εις
τον αυτόν κ. Γεώργ. Λουκάν δια λ/σμόν
αυτού του ιδίου από της 27ης
Ιανουαρίου 1911 μέχρι της 27
Ιανουαρίου 1914 ήτοι επί μίαν τριετίαν
αντί λιρών κατά έτος δι έκαστον
Μαγαζείον οκτώ και τριών τετάρτων αρ.
8,3/4 ήτοι αντί λιρών τριάκοντα και πέντε
(αρ. 35) δια τα τέσσαρα κατ' έτος,
αίτινες θα πληρώνωνται υπό του κ.
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Γεωργίου Λουκά εις την εν λόγω
Επιτροπήν την 1ην Μαρτίου εκάστου
έτους..." (σελ. 66)
18

25/9/1910
Επιτροπής
Μαγαζιών

Κωνστάντιος

Έξοδα
επισκευής
μαγαζιών

19

1/2/1911
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Συγκρότηση
εξελεγκτικής
επιτροπής
λογαριασμών
των ταμείων
της Εκκλησίας
και των
Σχολών

20

5/2/1911
Δημογεροντία

Κωνστάντιος

Αίτημα του κ.
Χατζή Νάκου
εκκαθάρισης
λογαριασμού
με την
επιτροπή των
μαγαζιών

"…αποφασίζονται εν τη συνεδριάσει
ταύτη και ενοικιάζουσι εις τον
...Γεώργιον Λουκάν τέσσαρα Μαγαζεία
τα υπ' αρ. 2,3,4 …όσον αφορά την
ζητουμένην επισκευήν εις τα Μαγαζεία
υπό του κ. Γ. Λουκά, αποφασίζεται όπως
διενεργηθή αύτη εάν υπάρχωσι
επείγουσαι, απόλυτοι ελλείψεις και εάν
μη προέλθωσι πολλά έξοδα
επιβαρύνοντα την Κοινότητα..." (σελ. 66)
"…λόγου γενομένου περί μελλούσης
εξελέγξεως των λογαριασμών του
Ταμείου Εκκλησίας και Σχολών
αποφασίζεται, όπως παρακληθώσι οι κ.
κ. Θεόδωρος Κεραμετζής, ο Πέτρος
Φιλιππίδης, ο Νικόλαος Πύρζας, ίνα
αποτελούντες την εξελεγκτικήν
Επιτροπήν προβαίνοντες εξέλεγξιν των
λ/σμών δύο ετών ήτοι… (δεν αναγράφεται)
μέχρι... (δεν αναγράφεται), υποβάλλοντες το
αποτέλεσμα τω Μητροπολίτη εντός 18
ημερών από σήμερον, ίνα καταστή
δυνατή η ανάγνωσις αυτής κατά την
γενικήν Συνέλευσιν" (σελ. 67)
"…ανεγνώσθη η υπό ημερ. 15 9/ρίου
1910 αναφορά του Χατζή Νάκου δι' ής
ζητεί την εκκαθάρισιν των λογαριασμών
αυτού μετά της επιτροπής των
Μαγαζείων, την εξόφλησίν του λάβει
αυτός εκ μέρους της Κοινότητος. Κατόπιν
συζητήσεως επί του προκειμένου
αποφασίζεται όπως ο μεν Χατζή Νάκος
τους λογαριασμούς, ους έχει μετά της
επιτροπής των Μαγαζείων κανονίση
αποκλειστικώς μετ' αυτής. Όσον δ'
αφορά του λαβείν αυτό εκ μέρους της
Κοινότητος αποφασίζει να αναθέση εις
εξελεγκτικήν επιτροπήν τούτο και
κατόπιν αφού γνωσθή το αποτέλεσμα
τότε η Κοινότης αν έχη να δίδη εις τον
Χατζή Νάκον θα προβή εις
διακανονισμόν των χρεών της. Ως
επιτροπή εξελεγκτική ορίζεται οι κ.κ.
Θεόδ. Πύρζας, Πέτρος Φιλιππίδης" (σελ.
68)
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α/α
21

ΑΠΟΦΑΣΗ
20/2/1911
Γενική
Συνέλευση

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Κωνστάντιος

ΘΕΜΑ
Αποτελέσματ
α ορισθείσης
εξελεγκτικής
επιτροπής επί
της
διαχειρίσεως
του
εφοροταμείο
υ

22

20/5/1911
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Έξοδα
Επιτροπής
(δεν
αναφέρεται
σε τι
αφορούν)

23

26/5/1911
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

Κωνστάντιος

Έξοδα μέλους
το οποίο θα
παρασταθεί
παρά τω
Σουλτάνω
κατά την
επίσκεψή του
στο
Μοναστήρι

24

4/6/1911
Εκκλησιαστική
Επιτροπή

Κωνστάντιος

Έξοδα
Ιεροψάλτου Δασκάλου κ.
Μιχαήλ
Γιαλδίζη

25

26/7/1911
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Έσοδα από
ενοικίαση του
Ξενοδοχείου

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"Σήμερον την 27ην Φεβρουαρίου 1911
ημέρα της εβδομάδος Κυριακήν και
ώραν της ημέρας 5ην π.. συνελθούσης
της Κοινότητος Φλωρίνης υπό την
προεδρείαν του Μητροπολίτου Αγίου
Μογλενών κ. κ. Κωνσταντίου εν τη ιερά
Μητροπόλει εις γενικήν Συνέλευσιν και
ευρεθείσης εν απαρτία της συνελεύσεως
εκηρύχθη υπό του προέδρου η έναρξις
αυτής. Και εν πρώτοις του προέδρου
ερμηνεύσαντος τον σκοπόν της
Συνελεύσεως διετάχθη η ανάγνωσις της
εξελέγξεως της εξελεγκτικής επιτροπής
επί της διαχειρίσεως του εφοροταμίου
Βάνε Χατζή Τύπε, καθ' ην εγνώσθη ότι εν
διαστήματι δύο ετών προήλθε
περίσσευμα εις μετρητά γρόσια
14.261,25" (σελ. 69)
"Συνελθούσα η αξιότιμος Αντιπροσωπεία
εις συνεδρίαν υπό την προεδρείαν της Α.
Σ. του Μητροπολίτου, ...Γον προκειμένου
περί των παρουσιασθεισών αναγκών
κατόπιν σκέψεως της Επιτροπής
αποφασίζεται όπως εξοικονομήσωσιν
ταύτας εξ ιδίων αύτη, όπερ και
αποδέχεται Αύτη…" (σελ. 76)
"... Κατόπιν προτάσεως του
Μητροπολίτου προς εκλογήν μέλους
αντιπροσωπευτικού μέλλοντος να
παρουσιασθή παρά τη Α. Α. Μ. τω
Σουλτάνω εις Μοναστήριον εξελέγη …
(δεν αναγράφεται) προκειμένου περί των
εξόδων ταύτα θα καταβληθώσι εκ του
ταμείου της Ι. Εκκλησίας" (σελ. 77)
"…ο Ιεροψάλτης Μιχ. Γιαλδίζης δεν
δέχεται αντί μισθού εξήκοντα και επτά
(67) λιρών κατόπιν σκέψεως λαβούσης
υπ' όψιν, ότι αι οικονομικαί ανάγκαι
είναι εξογκωμέναι αποφασίζεται όπως
αυξήσει τον μισθόν αυτού κατά πέντε
λίρας ήτοι διορίζει αυτόν αντι μισθού
εβδομήκοντα και δύο λιρών (αρ. 72)
τουρκιστί..." (σελ. 79)
"…η Αντιπροσωπεία έλαβε υπ' όψιν
αίτησιν του κ. Γεωργίου Τράϊτσε
ζητούντος να ενοικιάση το Ξενοδοχείον
της Κοινότητος. Προσκληθέντος αυτού
κατά την συνεδρίαν ταύτην και λαβούσης
της Αντιπροσωπείας γνώσιν τοιαύτην
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26

26/7/1911
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Έξοδα για
επισκευή και
χρωματισμό
του
Ξενοδοχείου

27

28/8/1911
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

Κωνστάντιος

Έξοδα για
πληρωμή
χρέους για
επισκευή του
Ξενοδοχείου

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

υφ' ους ζητεί την ενοικίασιν
προσφέροντος ως ενοίκιον του
Ξενοδοχείου λίρ. 60 ετησίως
συμπεριλαμβανομένου και ενός
μαγαζείου..." (σελ. 81)
"Συνελθούσης της αντιπροσωπείας εις
συνεδρίασιν …έλαβεν υπ' όψιν την υπό
του Ι. Ζήση αίτησιν αναφορικώς των
εξόδων, άτινα εποιήσατο εις το
Ξενοδοχείον της Κοινότητος κατόπιν
συζητήσεως επί του προκειμένου
ληφθέντος υπ' όψιν, ότι κατά Μάρτιον
25 του 1908 συνετάχθη πρακτικόν υπό
της τότε αντιπροσωπείας εν ω φαίνεται
ότι απεδέξατο κατ' αρχήν την αίτησιν
του Ι. Ζήση περί επιδιορθώσεως,
εθεωρήθη καλόν να απολογηθή η τότε
αντιπροσωπεία και παράσχη τας
δεούσας εξηγήσεις και πληροφορίας.
Παρουσιασθέντων των αντιπροσώπων
κατά την σημερινήν συνεδρίαν
εβεβαίωσαν, ότι απεδέξατο το
χρωμάτισμα του Ξενοδοχείου αντί του 40
λιρών και τας λοιπάς επίσης επισκευάς.
Κατόπιν της τοιαύτης ομολογίας των τότε
αντιπροσώπων η παρούσα
αντιπροσωπεία συσκεφθείσα
αποφασίζει τα εξής: Επειδή εκ του
σωματείου τας αποφάσεις υποχρεούται
το διάδοχον σωματείον να αναγνωρίζη,
επειδή οι τότε αντιπρόσωποι απέβλεψαν
πάντως εις το καλόν της Κοινότητος
επιτρέψαντες τω Ιωάν. Ζήση τας
επισκευάς, επειδή αι λοιπαί επισκευαί
εκτός του χρωματίσματος θεωρούνται ως
παρέλκουσαι, (αποφασίζει) να
παρακληθή ο Ι. Ζήσης, ίνα μετριάση τας
απαιτήσεις αυτού..." (σελ. 81)
"Συνελθούσα σήμερον εις έκτακτον
συνεδρίασιν υπό την προεδρείαν του
Μητροπολίτου και λαβούσα υπ' όψιν εκ
δευτέρου την αίτησιν του κ. Ιωάννου
Ζήση αναφορικώς του χρέους της
Κοινότητος προς αυτόν κατόπιν
συζητήσεως επί του προκειμένου, η
Αντιπροσωπεία εξακριβώσασα το εκ της
επισκευής προελθόν χρέος ότι είναι
νόμιμον και λαβούσα υπ' όψιν, ότι την
υποχρέωσιν εις ην υπήχθη η τότε
Αντιπροσωπεία, είναι και αύτη
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28

28/8/1911
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

Κωνστάντιος

29

3/9/1911
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

30

13/9/1911
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

Κωνστάντιος

ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

υποχρεωμένη να αναγνωρίση και
αποδεχθή, αποφασίζει παμψηφεί και
αναγνωρίζει και αποδέχεται το χρέος εκ
γροσίων επτά χλιάδες πεντακοσίας
εβδομήκοντα αρ. (7.570) και ανακοινοί
την απόφασιν ταύτην τω
ενδιαφερομένω, οστις υπόσχεται να
μοιράση, την πρώτην τριμηνίαν άμα τη
ενοικιάσει του κοινοτικού Ξενοδοχείου
και την τοιαύτην απόφασιν αποδέχεται
και ο ίδιος, μετά δε τρεις μήνας θα
πληρωθή το υπόλοιπον, προς ασφάλειαν
εδόθη γραμμάτιον" (σελ. 83)
Έσοδα
"Συνελθούσης της Αντιπροσωπείας εις
ενοικίασης
έκτακτον συνεδρίαν …και συμφώνως
του
προς ληφθείσαν απόφασιν λαβούσα υπ'
Ξενοδοχείου
όψιν του πλειστηριασμού εις όν οι
ενοικιασταί του Ξενοδοχείου ανήλθον,
όστις ανώτερος είναι ο υπό του Γεωργίου
Τράϊτσε όστις ήτο εκ λίρας εκατόν (αρ.
100) αποφασίζει και εκχωρεί το
Ξενοδοχείον "Μητρόπολη" με τα δύο
Μαγαζεία, έν τούτον Χατζηνάκου και
έτερον το μικρόν το παρά τον ιατρόν
Μενέλαον, εις τον Γεώργιον Τράϊτσε υπό
τους εξής όρους: Αον) Εκχωρείται δι'
ενοίκιον τριών ετών από 17 7/βρίου
μέχρι της 31 Αυγούστου του 1914,
απέναντι αντιτίμου εκατόν λιρών (100)
ετησίως..." (σελ. 84)
Έσοδα από
"…ανεγνώσθη αναφορά του Ιατρού
ενοίκια της
Μενελάου δι' ης ζητεί έκπτωσιν του
οικίας και
μαγαζιών από ενοικίου της οικίας και του Μαγαζείου,
ληφθέντος υπ' όψιν, ότι η αίτησις αυτού
τον Ιατρού
Μενέλαο
είναι λογική και δικαία αποφασίζεται
όπως υποβιβασθή το ενοίκιον από 30
λιρών εις είκοσι αρ. 20 λίρας ετησίως"
(σελ. 84)
Έσοδα από
"Συνελθούσης της Αντιπροσωπείας εις
προσφορά
έκτακτον συνεδρίαν …ελήφθη υπ' όψιν η
των ομογενών
εξ Αμερικής σταλείσα επιστολή των
της Αμερικής
εκείσε πατριωτών, οίτινες απαντώντες
εις σύστασιν του Μητροπολίτου και της
πατρίδος, ίνα επέλθωσι αυτώ αρωγοί
προσφέροντες υπέρ των αναγκών της τον
οβολόν δηλούσι, ότι συνέλεξαν 100 20
φράγκα, άτινα κατέθεσαν είς τινα των
της Αμερικής Τραπεζών υπ' όρον δε της
αποστολής αυτών θέτουσιν την
αξιοποίησιν αυτοίς, ότι ηγοράσθη ο
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απέναντι της εκκλησίας αγρός προς
μετατροπήν εις νεκροταφείον..." (σελ.
87)
31

25/9/1911
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Έσοδα από
ενοικίαση
οικίας και
μαγαζιού στο
Μενέλαο
Ιατρού

32

31/12/1911
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Έξοδα για
ενοίκια και
επισκευές
Ξενοδοχείου
και οικίας της
Κοινότητος
στον κ. Χατζή
Νάκου

33

19/2/1012
Γενική
Συνέλευση

Κωνστάντιος

Έσοδα (από
18-5-1911
έως 17-21912)

34

26/2/1912
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Έσοδα εκ του
παγκαρίου

35

6/7/1912
Αντιπροσωπεία

Οικονόμος
παπα
Δημήτριος

Έξοδα για
Παιδονόμο
και
επιχορήγηση
Μητροπολίτο
υ

"Συνελθούσα η αντιπροσωπεία υπό την
προεδρείαν του Μητροπολίτου εις
συνεδρίαν και λαβούσα υπ' όψιν την
αίτησιν του Μενελάου Ιατρού, ίνα
συνάψη συμβόλαια μετά της Κοινότητος
της οικίας, του Μαγαζείου επί ενοικίω 20
μία λιρών ετησίως αλλ' επί μίαν
πενταετίαν άλλως δηλοί, ότι θα
εγκαταλείψη αυτά, κατόπιν συζητήσεως
αποφασίζεται, όπως δεχθή την πρότασίν
του κατ' αρχήν, αλλά το συμβόλαιον του
ενοικίου θα γίνη δια μίαν διετίαν" (σελ.
88)
"…η αντιπροσωπεία …λαβούσα υπ' όψιν
αίτησιν του κ. Χατζή Νάκου δι' ης εζήτει
ενοίκια και επισκευάς εις το Ξενοδοχείον
και της οικίας της Κοινότητος κατόπιν
συζητήσεως επί των αιτουμένων,
εκκαθαρίσεως του λογαριασμού αυτού
εγνώσθη, ότι ο Χατζή Νάκος έχει
λαμβάνειν γρ. 4.626, 1/2..." (σελ. 88)
"Συνελθούσης της Κοινότητος εις γεν.
Συνεδρίαν υπό την προεδρείαν του
Μητροπολίτου και κηρυχθείσης της
Συνελεύσεως εις νόμιμον απαρτίαν α)
ανεγνώσθησαν πρώτον οι λογαριασμοί
των κ. Επιτρόπων Θ. Κεραμετζή Ν. Πύρζα
και Π. Ναούμ και εκ της αναγνώσεως
αυτής εγνώσθη ότι εισεπράχθησαν γρ.
45.838 από 8ης Μαϊου 1911 μέχρι 17
Φεβρ. 1912. ..." (σελ. 92)
"…εξακριβωθέντος του ποσού του εν τω
παγκαρίω εισπραχθέντος κατά την
Κυριακήν την παρελθούσαν και
γνωσθέντος ότι ανέρχεται εις γρόσια 564
πεντακόσια εξήκοντα τέσσαρα εδόθησαν
ταύτα τοις διαδόχοις επιτρόποις
μετρηθέντα τω κ. Ιωάννη Βαλάκη ταμία
και 42 εκ προκατόχων..." (σελ. 92)
"…κατόπιν συζητήσεως περί
προσλήψεως ….του παιδονόμου και της
συζύγου αυτού, αποφασίζεται όπως
αναδιορισθώσι …αντί του αυτού μισθού
δηλ. λιρών δύο (2)… Είτα συζητήσεως
γενομένης περί επιχορηγήσεως του
Αγίου Μητροπολίτου ώτινι οφείλεται
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εννεάμηνος επιχορήγησις εκ λιρών 15
δέκα πέντε..." (σελ. 102)
36

6/7/1912
Αντιπροσωπεία

Οικονόμος
παπα
Δημήτριος

37

4/3/1912
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Έσοδα εκ του
σχολικού
επιδόματος
εκ του
Πατριαρχείου
στην
Κοινότητα
Φλωρίνης

Έσοδα από
δωρεά κ. Ι.
Ζήση

"…ανεγνώσθη η υπό ημερομηνίαν 30
Ιουνίου 1912 και αριθ. Πρωτ. 93
επιστολή του Μητροπολίτου
Πελαγονείας δι' ής δηλοί ότι το
Πατριαρχείον αποφάσισεν κατ’ αρχήν ν'
αναλάβωσιν την υποχρέωσιν να
χορηγήσωσι το σχολικόν επίδομα προς
την Κοινότητα Φλωρίνης μέχρι
συμπληρώσεως του ποσού των 300
τριακοσίων λιρών μόνον δια το προσεχές
έτος˙ συζητήσεως γενομένης επ’ αυτού
προήχθη η αντιπροσωπεία εις την εξής
απόφασιν. Αποφασίζει όπως δι’
επιστολής παρακληθή ο Μητροπολίτης
Πελαγωνείας ίνα και κατά το προσεχές
σχολικόν έτος χορηγηθή το 300 λιρών
ποσόν δια τα σχολεία Φλωρίνης,
προκειμένου δε περί οριστικής
απαντήσεως εις τα εν τη επιστολή αυτού
διαλαμβανόμενα, παρακληθή όπως την
απάντησιν ταύτην ει δυνατόν αναμένη
μετά την έλευσιν του νέου
Μητροπολίτου, όστις αμέσως μετά την
έλευσιν αυτού συνερχομένη υπό την
προεδρείαν του η αντιπροσωπεία θα
λάβη οριστικήν περί αυτού απόφασιν ην
θα διαβιβάση εγκαίρως προς την αυτού
Σεβασμιότητα. Με την επιστολήν
εκφράζονται συγχρόνως ευχαριστίαι
προς το σεπτόν Πατριαρχείον δια το
ενδιαφέρον το οποίον δεικνύει δια τα εν
γένει Κοινοτικά ημών πράγματα…” (σελ.
102-103)
"Σήμερον 4ην Μαρτίου ε.έ. Συνελθούσα
η Αντιπροσωπεία εις συνεδρίαν υπό την
προεδρείαν του Μητροπολίτου και
λαβούσα υπ' όψιν, ότι ο εκ των
προκρίτων Ι. Ζήσης, παρεχώρησε εις
Κοινότητα δωρεάν τα ενοίκια τεσσάρων
μηνών του Ξενοδοχείου της Κοινότητος
ούτινος η προθεσμία της ενοικιάσεως
ανήκε δικαιωματικώς τω εν λόγω Ι. Ζήση,
αποδέχεται την δωρεάν δια του υπό
ημερ. 28 Αυγ. 1911 ληφθέντος πρακτικού
και εκφράζει και πάλιν και η νέα
αντιπροσωπεία τας ευχαριστίας της
Κοινότητος εις τον κ. Ι. Ζήσην όστις έδειξε
και δεικνύει ενδιαφέρον τρανώτατον
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υπέρ των συμφερόντων της
Κοινότητος..." (σελ. 94)
38

13/4/1912
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Έσοδα εκ
δωρεών
(χάρισμα
καταβολής
τόκων)

39

13/4/1912
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Έσοδα από
χρεωστικά
ομόλογα που
εξέδωσε η
κοινότητα

40

13/4/1912
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Έξοδα για
επισκευές
μαγαζιών και
Ξενοδοχείου
της
Κοινότητος

41

24/4/1912
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Έσοδα από
αποστολή
συνδρομών
ομογενών εξ
Αμερικής για
την ίδρυση
νεκροταφείου

42

2/9/1912
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Έσοδα από
προσφορά
της Ι.
Μητροπόλεω
ς μέρους των
δικαιωμάτων
προερχόμενα

"…είτα λαβούσα υπ' όψιν ότι εις εκ των
προκρίτων τούτων ο κ. Θ. Πύρζας έχει υπ'
ενοίκιον εν μαγαζείον της Κοινότητος και
ότι χρεωστεί ενοίκιον από του 10/βρ.
1911 μέχρι τέλους Μαρτίου και ότι όλον
το ενοίκιον είναι εις λίρας 15,
αποφασίζεται κατόπιν της
συγκαταθέσεως του ιδίου Θ. Πύρζα να
αφεθή μεν το ενοίκιον του μαγαζείου
μέχρι 10/βρίου 1912, να δοθώσι δε αυτή
σήμερον έτεραι πέντε (αρ. 5) λίραι υπό
του ταμίου της ι. εκκλησίας και ούτω
εξωφλήθη το λαβείν αυτού από της
Κοινότητος εξ ών οικειοθελώς χαρίζει
τοις τόκοις του ενός και ημίσεως έτους,
δια την δωρεάν δε αυτήν εκφράζονται αι
ευχαριστίαι της Αντιπροσωπείας εις τον
εν λόγω κ. Θ. Πύρζαν..." (σελ. 96)
"...Είτα έλαβε υπ' όψιν το χρεωστικόν
ομόλογον του Δημητρίου Ιωάννου υπό
ημ. 19 Αυγ. 1907 προς την Κοινότητα εις
ην εχρεώστει λίρας πέντε (αρ. 5), ας δια
της συζύγου αυτού Ελένης Αθανασίου
εμέτρησε σήμερον τω ταμία της Ι. Εκκλ. Ι.
Βαλλάκη και εξωφλήθη το χρέος της"
(σελ. 96)
"…Είτα εγκριθείσης συζητήσεως παρά
τίνος θα γίνωνται αι επισκευαί των
μαγαζείων και του Ξενοδοχείου
απεφασίσθη, όπως ο ταμίας της Ι.
Εκκλησίας διενεργή μόνον περί τα 1.000
γρόσια ετησίως επισκευάς πάσας δε τας
τυχόν αυστηρώς παρουσιασθησομένας
επισκευάς θα αναλαμβάνη η επιτροπή η
επί των μαγαζείων..." (σελ. 96)
"…λαβούσα γνώσιν της από ημ. 1ης
Μαΐου αποστελλομένης επιστολής παρά
του εν Αμερική …πατριωτών δι' ης
αποστέλλουσι και συνάλλαγμα εκ
φράνγκων 2.005, 27/100 ήτοι 20φρ. 100
και 1/4 συνδρομών δια το μελετώμενον
νεκροταφείον…" (σελ. 97)
"…Ο μητροπολίτης εδήλωσεν ότι εκ των
δικαιωμάτων των εκ των διαζυγίων
προσφέρει εις το Ταμείον της εκκλησίας
μία οθωμανική λίρα…" (σελ. 107)
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ΘΕΜΑ
από την
έκδοση
διαζυγίων
Έξοδα υπέρ
βακουφικού
μαγαζιού της
Κοινότητας
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26/2/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

44

26/2/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Απολογιστικά
στοιχεία
(ΕσοδαΕξοδα)
παραιτηθείση
ς
Εκκλησιαστικ
ής Επιτροπής

45

26/2/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Έξοδα
εξόφλησης
χρεών της
εκκλησίας

46

26/2/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Επιτροπή
ελέγχου
εξόδων
βακουφικού
μαγαζιού

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"….Γ) Ανέθηκεν εις τον κ. Χριστάκην
Φιλιππίδην και Βάνε Χατζητύπε να
πηγαίνωσιν εις το βακουφικόν(*)
μαγαζείον, το ενοικιασμένον εις τον
Αθανάσιον Μετρμετέρην και να
εξετάσωσι τα γενόμενα έξοδα και
εγκρίνωσι τα απολύτως αναγκαία…"
(σελ. 111)
"…Δ) Εξέτασαν τον λογαριασμόν της
πρώτης (παραιτουμένης) επιτροπής και
είδον ότι εισεπράχθησαν γρ. 58.047 : 30
εις λίρας 108 εξωδεύθησαν 43.503 και
έμεινε περίσσευμα μέχρι της
παραιτήσεώς των γρ. 14.544:30" (σελ.
111)
"…Ε) Απεφασίσθη, ίνα εκ του
περισσεύματος της εκκλησίας
εξοφληθώσι τα χρέη της εκκλησίας, αν δε
δεν φθάσωσι, θα χρησιμοποιηθώσι και
τα δια το νεκροταφείον υπάρχοντα, τα
οποία, όταν αργότερον χρειασθώσι να
πληρωθώσιν εκ του Ταμείου της
εκκλησίας. Προσεκλήθησαν οι έχοντες
λαμβάνειν παρά της εκκλησίας κ.
Ιωάννης Ζήσης, Βάνε Χατζητύπε, Αλέξιος
Σαμαράς, Θεόδωρος Κεραμετζή και οι
άλλοι. Αποδέχθησαν να λάβωσι τόκον
προς 10% και έχοντες να λαμβάνειν
τόκον επί τριετίαν εξωφλήθησαν έκαστος
ήτοι ο κ. Γιάννης Ζήσης, Βάνε Χατζητύπε,
Τάσος Σαπουντζής, Θεόδωρος
Κεραμετζής, Αλέξιος Σαμαράς,
Παντούσης Ναούμ και ο Πέτρος
Φιλιππίδης λαβόντες ο κ. Γιάννης Ζήσης
λίρ. 26, Ι. Σαπουντζής 26, Θ. Κεραμιτζή
26, Αλ. Σαμαράς 26, Π. Ναούμ 26
υπογράφοντες εν τω παρόντι" (σελ. 111)
"….Γ) Ανέθηκεν εις τον κ. Χριστάκην
Φιλιππίδην και Βάνε Χατζητύπε να
πηγαίνωσιν εις το βακουφικόν
μαγαζείον, το ενοικιασμένον εις τον
Αθανάσιον Μετρμετέρην και να
εξετάσωσι τα γενόμενα έξοδα και
εγκρίνωσι τα απολύτως αναγκαία…"
(σελ. 111)
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47

ΑΠΟΦΑΣΗ
5/3/1913
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Πολύκαρπος

ΘΕΜΑ
Έξοδα υπέρ
καταλήψεως
της Φλώρινας

48

5/3/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Έσοδα από
καταβολή
λογαριασμού
μαγαζιού

49

5/3/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Έσοδα εξ
ενοικίων
μαγαζιού

50

23/6/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Έξοδα
μετάβασης
Μητροπολίτο
υ στην κηδεία
του Βασιλιά
καλυφθέντα
από το ταμείο
της εκκλησίας

51

23/6/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

52

7/7/1913
Αντιπροσωπεία

Αρχιερατικός
Επίτροπος
(Παπα
Δημήτριος
Οικονόμου)

Έσοδα από
συνδρομές
υπέρ των
τραυματιών
του πολέμου
κατά των
Βουλγάρων
Έξοδα
επιδιόρθωσης
Παρθεναγωγε
ίου σε
κατοικία και
στρατιωτικό
γραφείο

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"…2) Ο Μητροπολίτης κατόπιν
προέτεινεν, ότι κατά την κατάληψιν της
Φλωρίνης υπεβλήθη εις πολλά έξοδα,
δια τα οποία ήτο υπεύθυνος η Κοινότης.
Απεφασίσθη ίνα παρακληθή η
Δημαρχεία να πληρώση το ποσόν των
2.657 γρ. …" (σελ. 112)
"…4) Προσεκλήθη κατόπιν ο Θεόδωρος
Πύρζας και έδωκε τον λογαρισμόν του
μαγαζείου παρέδωκε δε εις τον Ταμίαν κ.
Χριστάκην Φιλιππίδην γρ. …(δεν
αναγράφονται)" (σελ. 112)
"…7) Προσεκλήθη ο κ. Λάκης Πύρζας και
συνεστήθη αυτώ να δώση τους
λογαριασμούς των μαγαζείων της
Κοινότητος και τους του μαγαζείου του
και να πληρώση και τα ενοίκια" (σελ.
112)
"…λαβούσα υπ' όψιν η Κ.
Αντιπροσωπεία, ότι η Α. Σ. ο
Μητροπολίτης υπεβλήθη εις πολλά
έξοδα χάριν της κοινότητος και ιδία κατά
την μετάβασίν του εις Αθήνας δια την
κηδείαν του Βασιλέως εκ μέρους της
Κοινότητος και αντιπροσώπου αυτής
απεφάσισεν, ίνα ο ταμίας της εκκλησίας
καταβάλη αυτώ εκ του ταμείου της
εκκλησίας λίρας οθωμ. δεκαπέντε..."
(σελ. 113)
“…απεφασίσθη, ίνα συνερχομένη η Κ.
Αντιπροσωπεία ενεργήση συνδρομάς
υπέρ των τραυματιών του πολέμου κατά
της Βουλγαρίας…” (σελ. 113)
“…Κατά πρότασιν του στρατιωτικού
διοικητού του ενταύθα στρατοδικείου
προς επιδιόρθωσιν του Παρθεναγωγείου
ως κατοικίας και στρατιωτικόν γραφείον,
απεφασίσθη παμψηφεί όπως εκ του
Ταμείου της Ιεράς εκκκλησίας του Αγίου
Γεωργίου καταβληθώσιν τα έξοδα από
150-200 δραχμών” (σελ. 114)
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Αποφάσεις συνάψεως δανείων

α/α
1

ΑΠΟΦΑΣΗ
47/25-3-1907
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Άνθιμος

2

48/8-4-1907
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

ΘΕΜΑ
Αποδοχή
αιτήματος της
κοινότητος
για παροχή
δανείου υπό
της Τραπέζης
Ανατολής

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"... A) Ανεγνώσθη γράμμα του κ. Π.
Κωνσταντουλάκη διευθυντού του
υποκαταστήματος της Τραπέζης
Ανατολής εν Μοναστηρίω, δηλούντος ότι
(η Τράπεζα Ανατολής) η εν Αθήναις
Κεντρική της Τραπέζης Ανατολής
Διεύθυνσις αποδέχεται την παροχήν
δανείου εκ λιρ. 500 τη κοινότητι
Φλωρίνης υπό τον όρον της προς τη
υποθήκη των ακινήτων, επ' ονόματι των
διευθυντών του εν Αθήναις Κεντρικού
Καταστήματος και εγγυήσεως 2-3
προυχόντων της κοινότητος Φλωρίνης,
προσωπικήν αλληλέγγυον ευθύνην
αναλαμβανόντων δια την απότισιν του
δανείου. Οι όροι αυτοί της Τραπέζης
εγένοντο μετ' ευχαριστιών αποδεκτοί
υπό της Αντιπροσωπείας και
απεφασίσθη όπως η Α. Σεβασμιότης
μετά του ταμίου της Ι. Εκκλησίας κ. θ.
Πύρζα και των επιτρόπων της εκκλησίας
κ.κ. Θ. Κεραμιτσή και Πανδελή Ναούμ
μεταβώσιν εν τω μέσω της εβδομάδος
εις Μοναστήριον όπως παραλάβωσι τα
χρήματα έτι δε και όπως εγγράφως
εκφρασθώσιν αι ευχαριστίαι της
κοινότητος εις τον διευθυντήν του
πρακτορείου της Τραπέζης εν
Μοναστηρίω..." (σελ. 13)
Αναβολή
"...Α) Ανεγνώσθη γράμμα του
συζήτησης για Μητροπολίτου Μοναστηρίου δηλούντος
σύναψη
ότι είναι πρόθυμος όπως μετρήση τη
ομολόγου με
ελληνική Ορθοδόξω κοινότητι Φλωρίνης
την Ι.
Μητρόπολη
το ποσόν των παρ' αυτώ κατατιθεμένων
Μοναστηρίου τριακοσίων λιρών και ετέρων δέκα πέντε
λιρών και 41 εκατοστών αποτελούντων
τον τόκον των παρ' αυτής κατατεθέντων
300 λιρών όπως χρησιμεύσωσι δια την
ανέγερσιν των κοινοτικών μαγαζείων,
επειδή όμως η κοινότης Φλωρίνης
υπεσχέθη αυτώ την παροχήν 500 λιρών
δια την ανέγερσιν των σχολών αυτής, το
δε άνω ποσόν των 300 λιρών προς τον
σκοπόν τούτον παρ' αυτώ κατετέθη το
δε υψηλόν Πατριαρχείον δεν εδήλωσεν
εισέτι αν θα ζητήση παρά της Ελλ.
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

3

48/8-4-1907
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Εκτέλεση των
αναγκαίων
διατυπώσεων
για την
σύναψη του
δανείου

4

56/20-7-1907
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Απαίτηση της
Τράπεζας
Ανατολής να
δοθεί ως
ενέχυρο
μέρος εκ των
μαγαζιών
προκειμένου
να συναφθεί
το δάνειο

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

κοινότητος Φλωρίνης τας καθ' αυτής
υποσχεθείσας 500 λίρας ή θα καταβάλη
άπαν το προς ανέγερσιν των Ελληνικών
σχολών απαιτούμενον ποσόν εξ ιδίων
του. Δια ταύτα ζητεί επ' ονόματί του
ομόλογον παρά των μελών της
Αντιπροσωπείας δια τας υπ' αυτού
αποδοθησομένας 315 λίρας και 41
εκατοστών, όπερ υποχρεούται να
επιστρέψη ούτος τη Αντιπροσωπεία
ευθύς ως το υψηλόν Πατριαρχείον
δηλώση ότι απάσας τας δια την
ανέγερσιν των σχολών Φλωρίνης
απαιτηθησομένας δαπάνας θα καταβάλη
εξ αυτού. Συσκέψεως τοίνυν γενομένης
απεφασίσθη όπως προς τούτο απάντησις
δοθή ακολούθως μετά δευτέραν
συνεδρίαν και σύσκεψιν της
Αντιπροσωπείας" (σελ. 14)
"…Β) Η Α. Σεβασμιότης εδήλωσε τη
Αντιπροσωπεία ότι συνωδά της
προηγουμένης αποφάσεως της
Αντιπροσωπείας μετέβη εις
Μοναστήριον μετά της εκκλ. Επιτροπής,
όπου ελθόντες εις συνέντευξιν μετά του
διευθυντού της Τραπέζης Ανατολής
εξετέλεσαν τας απαιτουμένας προς
σύναψιν του δανείου διατυπώσεις δια
την ανέγερσιν των μαγαζείων της
κοινότητος και εδόθη εκ μέρους των
μελών της εκ. (εκκλησιαστικής) επιτροπής
ήτοι των κ.κ. Θεοδώρου Πύρζα ταμίου
Θεοδώρου Κερεμιτζή γραμματέως και
Παντελή Ναούμ συμβούλου υπογραφή
δια πεντακοσίας λίρας,
χορηγηθησομένας υπό της Τραπέζης
Ανατολής οπότε ζητηθώσι, ο δε τόκος
αυτών υπολογίζεται από της ημέρας της
παροχής αυτών, προς 7% κατά δόσεις
αναλόγως της ανάγκης" (σελ. 14)
"Α) Ανεγνώσθη γράμμα υπό ημερ. 26/9
Μαΐου 1907 του κ. Π. Κωνσταντουλάκη
διευθυντού του εν Μοναστηρίω
πρακτορείου της Τραπέζης Ανατολής δι
ου δηλοποιεί ότι συνωδά τη
προηγουμένως γνωστοποιηθείση τη
Αντιπροσωπεία της κοινότητος της
Τραπέζης Ανατολής όπως απέναντι του
εκ 500 λιρών δανείου της κοινότητος
δοθή ενέχυρον τη ρηθείση Τραπέζη
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

μέρος του τόπου των μαγαζείων,
υποδεικνύει ως ατόμου επ' ονόματι του
οποίου θα γίνη υποθήκευσις τον εκ των
εν Αθήναις μελών αυτής κ. Ιωάννην
Βασιλόπουλον. Επειδή όμως ο τόπος
ούτος τυγχάνει κοινοτικός και
κυβερνητικοί τινες υπάλληλοι
παρεμβάλλουσιν προσκόμματα δια την
υποθήκευσιν του κοινοτικού τόπου και
των μαγαζείων, εξ άλλου δε θα γίνη και
σπουδαία δια την εκτέλεσιν των
νενομισμένων της υποθηκεύσεως
διατυπώσεων δαπάνη επιβαρύνουσα το
Εκκλ. Ταμείον, απεφασίσθη όπως γραφή
εις τον κ. Π. Κωσταντουλάκην ότι
συνεπεία της παρεμβολής των
προσκομμάτων εκ μέρους της
κυβερνήσεως προς αξιοπρεπή και εις
υψηλήν θέσιν διατήρησιν του τε γοήτρου
της Τραπέζης και της υπολήψεως της
Αντιπροσωπείας της κοινότητος και προς
οικονομίαν και περιστολήν των δαπανών
της υποθηκεύσεως, παρακαλείται όπως
παραιτηθή της απαιτήσεως ταύτης και
χορηγήση τη κοινότητι το εν λόγω
γνωστόν δάνειον των πεντακοσίων λιρών
προς ανέγερσιν των κοινοτικών
καταστημάτων επ' ονόματι των δέκα
μελών της Αντιπροσωπείας
παραδεχομένων όπως έκαστος τούτων
αναλάβη να χρεωστή δια λογαριασμόν
της κοινότητος ανά πεντήκοντα λίρας εις
την Τράπεζάν του ήτοι δέκα προς
πεντήκοντα πεντακοσίας, η δε πληρωμή
αυτών να γίνη εντός πενταετίας κατά τα
συμπεφωνημένα εκ των εισοδημάτων
των ενοικίων των κοινοτικών
καταστημάτων και του εκκλησιαστικού
ταμείου" (σελ. 20-21)
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α/α
5

6

ΑΠΟΦΑΣΗ
60/19-8-1907
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Άνθιμος

ΘΕΜΑ
Επικύρωση
από Γενική
Συνέλευση
απόφασης
διορισμού
διαχειριστική
ς επιτροπής
κατασκευής
των
κοινοτικών
μαγαζιών
μέχρι την
εξόφληση του
δανείου που
συνάφθηκε
για το λόγο
αυτό

63/29-11-1907

Άνθιμος

Αποδοχή
αιτήματος της
κοινότητος
για παροχή
νέου δανείου
από την
Τράπεζα
Ανατολής

Αντιπροσωπεία

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"Δ)...λόγου γενομένου ακολούθως περί
της εξασφαλίσεως των εν τη άνωθι
αναφερομένη χρεωστική των λ. οθ. (λιρών
οθωμανικών) 400 υπογραψάντων μελών
και συζητήσεως επί του αντικειμένου
τούτου ικανής γενομένης αποφασίσθη
ομοφώνως συνωδά τη προηγουμένη
σχετική αποφάσει της Αντιπροσωπείας
εν τη 57 συνεδριάσει αυτής υπό ημερομ.
29 Ιουλίου ε.έ. όπως τα δέκα μέλη της
Αντιπροσωπείας τα αναλαβόντα το
βάρος και την ευθύνην δια το
συνομολογηθέν δάνειον αποτελέσωσιν
ιδιαιτέραν διαχειριστικήν επιτροπήν των
εν λόγω κοινοτικών μαγαζείων μέχρι της
τελείας εξοφλήσεως του ειρημένου
δανείου μετά των τόκων αυτού˙ η δε
τοιαύτη απόφασις της Αντιπροσωπείας
απεφασίσθη όπως νομιμοποιηθή και δι'
αποφάσεως γενικής των πολιτών
συνελεύσεως συγκαλουμένης επί τούτω
προσεχώς δι' επ' εκκλησίας
κοινοποιήσεως" (σελ. 29)
"Α) Η Α. Σεβασμιότης εκοινοποίησεν εις
την αντιπροσωπείαν ότι η συμφώνως τη
προηγουμένη αποφάσει αυτής γενομένη
αίτησις προς τον διευθυντήν του εν
Μοναστηρίω Πρακτορείου της Ανατολής
κ. Π. Κωνσταντουλάκη περί παροχής και
ετέρου εκατονταλίρου δανείου προς την
κοινότητα υπέρ των ανεγειρομένων
κοινοτικών μαγαζείων εγένετο αποδεκτή
και παρά της εν Αθήναις κεντρικής
διευθύνσεως Τραπέζης ανερχομένου
τούτου του όλου δανείου προς την
κοινότητα της ρηθείσης Τραπέζης εις 600
λίρας και εξοφληθησομένου κατά τα
προσυμπεφωνημένα κατά αυτάς" (σελ.
31)
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α/α
7

ΑΠΟΦΑΣΗ
64/4-2-1908
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Άνθιμος

8

24/4/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

ΘΕΜΑ
Σύναψη
δανείου με
ιδιώτες

Δανεισμός
από τα μέλη
της
Αντιπροσωπεί
ας και
ευπορούντες
ομογενείς

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"…Δ. Η εκκλησιαστική επιτροπή
απαρτιζομένη υπό των κ.κ. Θεοδώρου
Αν. Πύρζα, Θεοδώρου Αντω. Κεραμετζή
και Παντελή Ναούμ, εκοινοποίησεν ότι
εύρε δάνειον παρά των Αναστασίου και
Νικολάου Δημητρίου τέκνων Νόλη
κεφάλαιον εκ τεσσαράκοντα λιρών
συγκείμενον επί τόκων προς 12%.
Συζητήσεως και σκέψεως γενομένης
εγένετο αποδεκτόν το δάνειον επί του
ειρημένου, εφ' ω και συνετάχθη κατ'
απόφασιν της Αντιπροσωπείας το
σχετικόν ομόλογον υπό σημερινήν
ημερομηνίαν μετά τόκον εκ πέντε λιρών
και είκοσι εκατοστών (Αρ. 5,20) επί τόκω
δια δεκατρείς μήνας υπογεγραμμένων
υπό των ρηθέντων τριών μελών της
εκκλησιαστικής επιτροπής και
προσεπιμαρτυρούντων των παρόντων
ετέρων τριών μελών της Αντιπροσωπείας
ήτοι των κ. κ. Χ΄΄Τύπε, Αναστασίου
Ναούμ και Ιωάννου Ζήση. Το ρηθέν
δάνειον συνήφθη επί σκοπώ
αποσβέσεως μέρους των χρεών της
Αντιπροσωπείας δια τα ανεγερθέντα
μαγαζεία έχει δε επί λέξει τώδε
ομόλογον δια λίρας οθωμανικάς
τεσσαράκοντα πέντε και είκοσι
εκατοστών (Αρ. 45,20). Μετά εν έτος από
σήμερον οι υποφαινόμενοι επίτροποι της
Ιεράς εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου
υποχρεούμεθα πληρώσαι τη διαταγή της
Ασπασίας και Νικολάκη τέκνων
Δημητρίου Νόλη, το ποσόν λιρών
οθωμανικών τεσσαράκοντα πέντε και
είκοσι εκατοστών (Αρ. 45, 20/100) αξίαν
ληφθείσαν εις μετρητά, δι' ανάγκας του
Εκκλησιαστικού Ταμείου της ενταύθα
Κοινότητος, ως δηλούται και εν τω
πρακτικώ της Αντιπροσωπείας υπό
σημερινήν ημερομηνίαν μετά τόκον εκ
πέντε λιρών και είκοσι εκατοστών..."
(σελ. 32-33)
"Κατά την συνεδρίαν ταύτην διάφοροι
ανταλλάσσοντες σκέψεις περί του
κτιρίου του Νηπιαγωγείου Φλωρίνης και
ευρέσεως του ποσού διακοσίων λιρών
Τουρκίας. Των μελών της
Αντιπροσωπείας και των ευπορούντων
προθυμοποιηθέντων όπως έκαστος
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

προσφέρη ανά 20 λίρας ... " (σελ. 50)
9

13/4/1912
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Επιστροφή
δανεικών
στους
προκρίτους

10

5/3/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Επιστροφή
τόκων από
ληφθέντα
δάνεια από
πολίτες

"Σήμερον Παρασκευήν 13 Απριλίου
συνελθούσα η έντιμος αντιπροσωπεία
εις συνεδρίαν υπό την προεδρείαν του
Μητροπολίτου και λαβούσα υπ' όψιν,
ότι τινές εκ των προκρίτων κατά την
ανέγερσιν των μαγαζείων είχον δανείσει
εννέα άτομα ανά 20 λίρας και ότι ταύτα
έχουν λαμβάνειν το ποσόν τούτο μετά
του τόκου 15% δι εν και ήμισυ έτος
αποφασίζει να ζητήση εις τα άτομα
ταύτα να δηλώσουν δι' αναφοράς των
προς την Ι. Μητρόπολη το λαβείν αυτών,
ίνα καθοριστή ο τρόπος καθ' ον θα
πληρωθή ο τόκος" (σελ. 96)
"…1) Ο Μητροπολίτης ανέφερεν ότι είδεν
το πρακτικόν της 13ης Απριλίου 1912 ότι
οι δανείζοντες εις την εκκλησίαν είχον
πέραν να λαμβάνωσι τόκου 1,1/2 έτους
ως και αν τας εκκαθαρίση των
λογαριασμών του επιτρόπου της
διαχειρίσεως των επιτρόπων Θ.
Κεραμετζή και Ν. Πύρζα. Απεφασίσθη να
έλθη ο Πέτρος Φιλιππίδης και να
ερωτηθή πόσων ετών τόκοι έχουσι
λαμβάνειν, αν έχη λογαριασμόν και
βιβλίον..." (σελ. 112)

105

3.2 Αποφάσεις Αγοραπωλησίας, Ενοικιάσεως, Ανεγέρσεως,
Επισκευών, Ασφαλίσεως και Παραχώρησης Ακινήτων
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς που ίσχυσε μετά την επικράτηση των Οθωμανών και την
ίδρυση της αυτοκρατορίας τους ήταν ιδιότυπο. Εκτός των οικιών τους, οι πολίτες δεν είχαν
κανένα δικαίωμα γαιοκτησίας.
Η καθιέρωση του τιμαριωτικού συστήματος ιδιοκτησίας221, αν και έδινε την
εντύπωση παραχώρησης δημόσιας γης σε ιδιώτες, αυτό δεν ίσχυε, διότι μιλάμε για απλή
παραχώρηση χρήσης και όχι εκχώρηση γαιών.
Έτσι, τρεις μορφές γαιοκτησίας διαμορφώνονται: α) Η χρήση γης από τους
τιμαριούχους (μιριά), β) Η παραχώρηση, με το πέρασμα του χρόνου, εκτάσεων γης από το
Σουλτάνο σε ομόθρησκους Τούρκους ως δώρο για τις υπηρεσίες τους προς αυτόν
(μούλκια). Τις γαίες αυτές μπορούσαν οι ιδιοκτήτες τους να τις κληροδοτήσουν στους
απογόνους τους. Και γ) Οι γαίες που παραχωρούνται σε Τζαμιά, Εκκλησίες222 και ιδρύματα,
τα επονομαζόμενα Βακούφια223, τα οποία ήταν αναπαλλοτρίωτα224.
Οι ιδιοκτησίες λοιπόν των Εκκλησιών, των Ι. Μονών και των ιδρυμάτων (σχολείων,
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων κ.λπ.) των Ορθοδόξων δεν απαλλοτριώθηκαν. Επί πλέον
αυξήθηκε ο αριθμός τους, λόγω δωρεών ιδιωτών προς αυτά, προκειμένου να αποφύγουν
την αρπαγή τους από τους Τούρκους.
Αν και, ως ελέχθη, απαγορευόταν η παραχώρηση γης σε ιδιώτες, μικρές μονάδες
(cift) γαιοκτησίας επιτρέπονταν σε οικογένειες «ραγιάδων»225.
Με τις μεταρρυθμίσεις του Χάττ-ι-Χουμαγιούν δίδεται πλέον το δικαίωμα και στους
μη μουσουλμάνους οθωμανούς υπηκόους να κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία226.
Με την καθιέρωση της κοινοτικής διοίκησης (19ος αι.), οι περιουσίες της εκκλησίας,
των σχολείων και των άλλων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων ανήκαν στην κοινότητα. Σύμφωνα
με το άρθρο 15 του Θεμελιώδους Κανονισμού του Πατριαρχείου (1902) μία εκ των
αρμοδιοτήτων των τακτικών ενοριακών συνελεύσεων ήταν «...5) η συζήτησις και απόφασις
επί πάσης ενοριακής υποθέσεως και επί ζητημάτων αφορώντων εις την διαχείρισιν
ενοριακής περιουσίας, κινητής ή ακινήτου, ανηκούσης τω ναώ, τη σχολή ή τη ενορία»227.
Είχε ανατεθεί στη Δημογεροντία η υποχρέωση να καταρτίσει το κτηματολόγιο της

221

Τιμάρια ήταν εκτάσεις γης που παραχωρούνταν για χρήση και όχι κτήση, σε αξιωματικούς του
στρατού, προκειμένου να εκπαιδεύουν στρατιώτες, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή ετοιμοπόλεμοι.
Με τον τρόπο αυτό ο Σουλτάνος απαλλάσσονταν της μισθοδοσίας των στρατιωτών. Sugar P. Η
Νοτιανατολική Ευρώπη κάτω από Οθωμανική κυριαρχία (1354-1804), Τόμος Α΄, Μετάφραση:
Μπαλουξή Χρ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΜΙΛΗ, Αθήνα 1994, σελ. 194.
222
ος
Ο αγ. Κοσμάς Αιτωλός (17 αι.) τα εκκλησιαστικά κτήματα τα ονόμαζε βακούφια. Βλ. Καντιώτου
Α., Μητροπολίτου Φλωρίνης (1967-1999), Κοσμάς ο Αιτωλός, Αθήναι 1981, σελ. 401.
223
Βακούφια. Ήταν ιδρύματα που λειτουργούσαν με την άδεια του Σουλτάνου με την προϋπόθεση
να υπηρετούν έναν καθορισμένο αγαθοεργό σκοπό. Sugar P., έ.α, σελ. 198.
224
Σαρρή N., Οσμανική Πραγματικότητα. Η Δοσιμανική Διοίκηση, τ. ΙΙ, Αρσενίδης, σελ. 226.
225
Sugar P., έ.α, σελ. 199.
226
ο
Πρβλ. άρθρο 19 του Υπομνήματος του Υπουργού Εξωτερικών, περί εφαρμογής του Χάττ-ιΧουμαγιούν. Παπαστάθη X., Οι Κανονισμοί των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων του Οθωμανικού
ος
Κράτους και της Διασποράς, τ. 1 , Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 34.
227
Παπαστάθη X., έ.α., σελ. 135.
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Κοινότητος, το οποίο θα υποβαλλόταν στην Αντιπροσωπεία228. Αρμόδια για την
εκμετάλλευση και διαχείριση της περιουσίας, κινητής και ακίνητης εκάστου ιδρύματος,
ήταν η εκλεγμένη για κάθε ίδρυμα επιτροπή, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα πώλησής της.
Το άρθρο 21 του κανονισμού της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Θεσσαλονίκης (1904)
αναφέρει ότι απαγορευόταν κάθε πώληση κοινοτικής περιουσίας ακόμα και από την
Αντιπροσωπεία229.
Τα δύο σώματα αποφάσεων της Αντιπροσωπείας της Κοινότητος Φλωρίνης (19071913) που ακολουθούν περιλαμβάνουν το μεν πρώτο αποφάσεις (24) που αναφέρονται
στην αγορά ακινήτων (οικοπέδων, κτισμάτων), καθώς και αποφάσεις περί ενοικιάσεως των
ακινήτων και κυρίως των μαγαζιών και του ξενοδοχείου της κοινότητος. Συμπεριλάβαμε
επίσης στο τμήμα αυτό και την απόφαση της 1/2/1911 της Δημογεροντίας, η οποία
προκαλεί εντύπωση, καθώς γίνεται επίπληξη στους ενοικιαστές των μαγαζιών της
κοινότητος διότι˙ «έρχονται οι ενοικιασταί των μαγαζείων της Κοινότητος εις τον περίβολον
της Ι. Μητροπόλεως δια την φυσικήν αυτών ανάγκην, και υποδειχθέντος του ατόπου του
πράγματος θίγοντος τόσον την αξιοπρέπειαν της Κοινότητος, όσον και τον Ιερόν χώρον της
Μητροπόλεως, αποφασίζεται, όπως απαγορευθή το τοιούτον αυστηρώς τοις ενοικιασταίς,
μη δικαιουμένοις το παράπαν εις τούτο».
Το δε δεύτερο σώμα περιλαμβάνει αποφάσεις (15) που αναφέρονται σε εγκρίσεις
αδειών ανεγέρσεως κτιρίων, σε επισκευές και ασφαλίσεις κτιρίων και τέλος σε
παραχωρήσεις μικρών οικοπεδικών εκτάσεων για την κατασκευή δρόμου.

Αποφάσεις Αγοροπωλησίας και Ενοικιάσεως ακινήτων

α/α
1

ΑΠΟΦΑΣΗ
46/12-2-1907
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Άνθιμος

ΘΕΜΑ
Αγορά
οικοπεδικής
εκτάσεως για
το Σχολείο

2

49/15-4-1907
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Απόρριψη
αιτημάτων
πολιτών της
Κοινότητος
για πώληση ή
παραχώρηση
επί πληρωμή
εδαφικών
εκτάσεων της
κοινότητος

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"…Β) λόγου γενομένου ότι ο όπισθι των
σχολείων ημών τόπος του λόφου μέλει
να πωληθή και ληφθέντος υπ' όψιν ότι
ούτος τυγχάνει χρήσιμος δια τα ημέτερα
σχολεία απεφασίσθη όπως δια του
ταμείου της Ι. Εκκλησίας κ. Πύρζα
αγορασθή ο τόπος ούτος υπό της
Αντιπροσωπείας της Κοινότητας..." (σελ.
10).
"Α) Ανεγνώσθησαν τρεις αιτήσεις του κ.
Δανιήλ Μούλη ζητούντος όπως του
πωληθή ο προ της οικίας του τόπος της
αυλής της Μητροπόλεως, του κ.
Δημητρίου Ιωάννου και Θεοδώρου
Αθανασίου, ζητούντων όπως τους αφεθή
έμπροσθεν των παραθύρων δίοδος 4
μέτρων κατά την κατασκευήν των
μαγαζείων της κοινότητος επί πληρωμή,

228

Άρθρο 32 του Κανονισμού της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης (1904).
Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 166.
229
Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 162.
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

του κ. Στεργίου Χρηστίδου ζητούντος
επίσης δίοδον και την πώλησιν αυτώ του
παλαιού της Ι. Μητροπόλεως τοίχου επί
τη υπό της Αντιπροσωπείας ορισθομένη
αμοιβή, σκέψεως γενομένης
απερρίφθησαν παμψηφεί αι αιτήσεις
απάντων τούτων " (σελ. 15).
(Το ανωτέρω αναφερόμενο οικόπεδο του Δανιήλ
Μούλη ήταν τυφλό. Κατά τις ημέρες του
Μητροπολίτου Αυγουστίνου Καντιώτου ο
ιδιοκτήτης ζητούσε διέξοδο στην οδό
Μητροπόλεως. Η διέξοδος δόθηκε με έγκριση του
Μητροπολίτου όταν, προκειμένου να βγεί άδεια
ανοικοδομής των κτηρίων της Εκκλησιαστικής
Σχολής, η πολεοδομία απήτησε να δοθεί διέξοδος,
και δόθηκε. Έτσι προέκυψαν τα δύο κτίρια της
Σχολής, αντί ενός).
3

53/10-6-1907
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Συζήτηση
προτάσεως
του
Καϊμακάμη
για αγορά
οικοπεδικής
εκτάσεως υπό
της
Κοινότητος
ανηκούσης
στη Δημαρχία

4

54/8-7-1907
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Παράκληση
προς
Καϊμακάμη να
μη επιτρέψει
πλειοδοσία
πώλησης
ιδιωτικής
εκτάσεως
προκειμένου
να αγορασθεί
από την
Κοινότητα

"Α. Η Α. Σεβασμιότης ανεκοίνωσε τοις
αξιοτίμοις μέλεσι ότι περί του όπισθεν
των ελληνικών εκπαιδευτηρίων
πωλουμένου υπό της Δημαρχίας
δημοσίου τόπου ο ενδ. Καϊμακάμης(*)
Φλωρίνης εζήτησε τελευταίαν απάντησιν
παρά της Α. Σεβασμιότητος όπως ή
αγορασθή ο τόπος ούτος συνιστάμενος
εκ τριών χιλιάδων μέτρων παρά της
ελληνικής κοινότητος Φλωρίνης απέναντι
πληρωμής κατ' επιείκειαν του ποσού
πεντήκοντα (αρ. 50) λιρών Τουρκίας ή
δηλωθή αυτώ ότι δεν θ' αγορασθή ίνα
τω πωλήση εις τους άλλους απαιτητάς.
Σκέψεως γενομένης απεφασίσθη όπως
ζητηθώσιν παρά του Καϊμακάμη
πληροφορίαι περί της αξίας και του
υπολειπομένου τόπου μέχρι του
υπολογισθέντος υπό του κ. Αναστασίου Ι.
Σαπουντζή τόπου, ίνα αγορασθή και
ούτος υπό της ελληνικής Κοινότητος"
(σελ. 18)
"Α. Συνωδά τω προηγουμένω πρακτικώ
ηρωτήθη ο κ. Χαράλαμπος Συπαστίδης (;)
περί του όπισθι του σχολείου τόπου,
όστις εδήλωσεν ότι ο εν λόγω τόπος, δι
ον ζητείται αντίτιμον προς αγοράν 50
λίραι, τυγχάνει ίσος με την διεύθυνσιν
των προς τον λόφον τοίχων των σχολείων
έχων έτερον όριον 9ην ατραπόν του ...(;)
ως ακριβώς καταδείκνυται και εν τω
επισήμω χάρτη, σκέψεως γενομένης
απεφασίσθη όπως παρακληθή ο
Καϊμακάμης(*) Φλωρίνης ίνα μη αφήση
εις πλειοδοσίαν το άλλο μέρος του
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

5

56/20-7-1907
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Αγορά
οικοπεδικής
εκτάσεως

6

70/19-3-1908
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

Οικονόμου
παπα
Δημήτρης

Ενοικίαση
μαγαζιού

7

10/4/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

Ενοικίαση
Ξενοδοχείου
και
παραπλεύρου
οικίας

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

όπισθι των σχολών μέρος το συνορεύον
το ήδη εν τω ληφθέντι παρά της
διοικήσεως επισήμω χάρτη
σεσημειωμένω και ορίζων ημών την
αξίαν αυτού ίνα αγορασθή και τούτο. Εν
ή περιπτώσει τεθή εις πλειοδοσίαν τότε
ν' αγορασθή μόνο ο αναλογών τη αυλή
των σχολών τόπος αντί πεντήκοντα
λιρών, χρησιμοποιουμένων προς τούτο
των υπολειφθέντων είκοσι λιρών του κ.
Στεργίου Χρηστίδου εκ της αγοράς των
παλαιών τοίχων της Ι. Μητροπόλεως και
συμπληρουμένου του υπολοίπου ποσού
των 30λιρών δια 3λίρου συνδρομής των
10 μελών της Αντιπροσωπείας" (σελ. 18)
"Β. Την χθές Πέμπτην 19 Ιουλίου κατά
την ανασκαφήν των θεμελίων των
κοινοτικών καταστημάτων προς
ευθυγράμμισιν αυτών ηγοράσθη παρά
των αδελφών Μιχαήλ και Κώτα Νικολάου
τόπος περιοχής 18 περίπου τετραγ.
μέτρων επί πληρωμή αυστηρώς τοις
ρηθείσι είκοσι (αριθμ. 20) λιρών
Τουρκίας εκ του ταμείου της Ι.
Εκκλησίας" (σελ. 21)
" ...ο εκ του χωρίου Πισοδερίου
ενοικιαστής κ. Ναούμ Νικολάου
Τζομπάνου της επαρχίας Πρεσπών
ορθόδοξος Χριστιανός και υπήκοος
οθωμανός συνεβάλλοντο τα εξής. Αον.
Εις την εν τώ προαυλίω της Ιεράς
Μητροπόλεως σειράν των κοινοτικών
μαγαζείων το φέρον υπ' αριθμόν 14
μαγαζείον συνεφώνησαν από σήμερον
δια μήνας δέκα και τρείς (13) ήτοι μέχρι
του άλλου ελευσομένου Αγίου Γεωργίου
του έτους 1909 έτους και ενοικιάσθη εις
τον ρηθέντα Ναούμ αντί εννέα και τριών
τετάρτων λιρ. οθωμ. (9,3/4)” (σελ. 38)
"Είτα σκέψεως γενομένης περί ευρέσεως
του ποσού διακοσίων λιρών χάριν των
αναγκών του κτιρίου του Νηπιαγωγείου
απεφασίσθη όπως ενοικιασθή το
κοινοτικόν Ξενοδοχείον μετά της
παραπλεύρου οικίας της κοινότητος, την
ήδη ενοικιασμένην τω Χ''Νάκω από της
λήξεως της προθεσμίας της ενοικιάσεως,
και ευρεθή ούτω το ποσόν 200 λιρών.
Προς τούτο προσεκλήθη ο κ. Χ΄΄Νάκος
εφ' ού εγένετο πρότασις, επειδή όμως
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ούτος επί το λόγω ότι διελύθη η
εμπορική αυτών εταιρεία ηρνήθη επί
τούτω, εγένετο πρότασις και εις άλλους
προκρίτους. Αλλά και εκ τούτων δεν
ευρέθη ο ενοικιαστής..." (σελ. 49)
8

1/2/1911
Δημογεροντία

Κωνστάντιος

Απαγόρευση
στους
ενοικιαστές
των μαγαζιών
να κάνουν την
φυσική τους
ανάγκη στον
περίβολο της
Μητροπόλεω
ς

9

3-3-1911
Δημογεροντία

Κωνστάντιος

Αγορά οικίας

10

26/7/1911
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Αίτημα
ενοικίασης
του
Ξενοδοχείου
και ενός
μαγαζιού

"…λόγου γενομένου υπό του Προέδρου
περί της συνηθείας του να έρχωνται οι
ενοικιασταί των μαγαζείων της
Κοινότητος εις τον περίβολον της Ι.
Μητροπόλεως δια την φυσικήν αυτών
ανάγκην, και υποδειχθέντος του ατόπου
του πράγματος θίγοντος τόσον την
αξιοπρέπειαν της Κοινότητος, όσον και
τον Ιερόν χώρον της Μητροπόλεως,
αποφασίζεται, όπως απαγορευθή το
τοιούτον αυστηρώς τοις ενoικιασταίς, μη
δικαιουμένοις το παράπαν εις τούτο..."
(σελ. 67)
"Συνελθούσης σήμερον τη 3 Μαρτίου της
Αξιοτίμου Δημογεροντίας εν τη Ι.
Μητροπόλει εις τακτικήν Συνεδρίαν υπό
την προεδρείαν του Μητροπολίτου κ.
Κωνσταντίου και ανακοινωθέντος υπό
του προέδρου ότι γίνεται πρότασις τη
Κοινότητι υπό της αδελφής Θωμαΐδος,
Ελένης Διβίτκου ίνα δώσωσι το εν
Συνοικία Τσουκαλάδων(*) πατρικόν
οσπίτιον αυτού εκτιμών μόνο εκατό
λιρών δια τα δύο μερίδια και γενομένης
συζητήσεως επί της προτάσεως ταύτης
αποφασίζεται όπως γίνη δεκτή η
πώλησις και προβή η κοινότης εις
αγοράν του υποδεικνυομένου οσπιτίου
υπό τον όρον όμως όπως εξαναγκασθεί
και η τρίτη αυτών αδερφή Αικατερίνη να
πωλήσει τη κοινότητι το ανήκον αυτή
μερίδιον..." (σελ. 73)
"…η Αντιπροσωπεία έλαβε υπ' όψιν
αίτησιν του κ. Γεωργίου Τράιτσε
ζητούντα να ενοικιάση το Ξενοδοχείον
της Κοινότητος. Προσκληθέντος αυτού
κατά την συνεδρίαν ταύτην και λαβούσης
της Αντιιπροσωπείας γνώσιν τους όρους
υφ' ους ζητεί την ενοικίασιν
προσφέροντος ως ενοίκιον του
Ξενοδοχείου λίρ. 60 ετησίως
συμπεριλαμβανομένου και ενός
μαγαζείου..." (σελ. 81)
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α/α
11

ΑΠΟΦΑΣΗ
28/8/1911
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Κωνστάντιος

ΘΕΜΑ
Πλειστηριασμ
ός ενοικίασης
του
Ξενοδοχείου

12

3/9/1911
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Άρνηση του
χρόνου των
εγγυητών για
την ενοικίαση
του
Ξενοδοχείου

13

3/9/1911
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Αίτηση του
Ιατρού
Μενελάου για
μείωση του
ποσού των
ενοικίων της
οικίας και του
μαγαζιού

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"…Συνελθούσης της Αντιπροσωπείας εις
έκτακτον συνεδρίαν …και συμφώνως
προς ληφθείσαν απόφασιν λαβούσα υπ'
όψιν τον πλειστηριασμόν εις ον οι
ενοικασταί του Ξενοδοχείου ανήλθον,
όστις ανώτερος είνε ο υπό του Γεωργίου
Τράϊτσε όστις ήτο εκ λίρας εκατόν (αρ.
100) αποφασίζει και εκχωρεί το
Ξενοδοχείον "Μητρόπολις" με τα δύο
Μαγαζεία, έν τούτον Χατζηνάκου και
έτερον το μικρόν το παρά τον ιατρόν
Μενέλαον, εις τον Γεώργιον Τράϊτσε υπό
τους εξής όρους: αον) Εκχωρείται δι'
ενοίκιον τριών ετών από 17 7/βρίου
μέχρι της 31 Αυγούστου του 1914,
απέναντι αντιτίμου εκατόν λιρών (100)
ετησίως. βον) Το ενοίκιον θα πληρώνεται
κατά την αρχήν εκάστης τριμηνίας. γον)
Δεν θα έχη το δικαίωμα της
υπενοικιάσεως του Ξενοδοχείου εις
έτερον ενοικιαστήν. δον) Ως εγγυητήν
δια το ενοίκιον των τριών ετών
αποδέχεται τους προσενεχθέντας
Πανδελή Ναούμ και Γρηγόριον
Δημητρίου. εον) Τους όρους τούτους
αποδέχεται και ο ενοικιάζων και
συνυπογράφει μετά της
αντιπροσωπείας" (σελ. 84)
"Συνελθούσης της αντιπροσωπείας …και
γνωσθέντος ότι οι ως εγγυηταί υπό του
Γεωργίου Τράϊτσε προταθέντες δια την
ενοικίασιν του Ξενοδοχείου κ.κ.
Παντελής Ναούμ και Γρηγόριος
Δημητρίου δεν δέχονται δια τρία έτη αλλ'
εγγυώνται μόνον δια πάσαν τριμηνίαν
και σκέψεως γενομένης περί του
προκειμένου αποφασίζεται, όπως
γίνονται μεν δεκτοί οι εν λόγω κύριοι ως
εγγυηταί δια την προπληρωμήν εκάστης
τριμηνίας, αλλά δώση επιπλέον των
εγγυήσεων τα έπιπλα αυτού ο
ενοικιαστής Γεώργιος Τράϊτσε, όπερ και
απεδέχθη ο ίδιος..." (σελ. 84).
"…ανεγνώσθη αναφορά του Ιατρού
Μενελάου δι' ης ζητεί έκπτωσιν του
ενοικίου της οικίας και του Μαγαζείου,
ληφθέντος υπ' όψιν, ότι η αίτησις αυτού
είναι λογική και δικαία αποφασίζεται
όπως υποβιβασθή το ενοίκιον από 30
λιρών εις είκοσι 20 λίρας ετησίως" (σελ.
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84)
14

25/9/1911
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Αίτηση
ενοικίασης
οικίας και
μαγαζιού από
τον Μενέλαο
Ιατρού

15

2/3/1912
Δημογεροντία

Κωνστάντιος

Ενοικίαση
μαγαζιού
στην
Κοινότητα
Νεβολιάνη

16

4/3/1912
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Αγορά αγρού

17

13/4/1912
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Παράταση
ενοικίαση
μαγαζιού

"Συνελθούσα η αντιπροσωπεία υπό την
προεδρίαν του Μητροπολίτου εις
συνεδρίαν και λαβούσα υπ' όψιν την
αίτησιν του Μενελάου Ιατρού, ίνα
συνάψη συμβόλαια μετά της Κοινότητος
της οικίας, του Μαγαζείου επί ενοικίω 20
μιας λιρών ετησίως αλλ' επί μίαν
πενταετίαν άλλως δηλοί, ότι θα
εγκαταλείψη αυτά, κατόπιν συζητήσεως
αποφασίζεται, όπως δεχθή την πρότασίν
του κατ' αρχήν, αλλά το συμβόλαιον του
ενοικίου να γίνη δια μίαν διετίαν" (σελ.
88)
"…η έντιμος Δημογεροντία …αποφασίζει,
ίνα ο Πρόεδρος επιδώση το σχετικόν
τακρίριον εις την Κυβέρνησιν προς
μετεγγραφήν του υπό της διαθήκης
κληροδοτούμενον τη συζύγω αυτού
Αικατερίνη μερίδιον αφ' ού
προηγουμένως η εν λόγω κυρία
καταβάλει τα εν τη διαθήκη
αναφερόμενα ενοίκια του Μαγαζείου
όπερ ο μακαρίτης Γρηγόριος εχρεώστει
εις το μαγαζείον της Ελλ. Κοινότητος
Νεβολιάνης..." (σελ. 93)
"…Είτα εγνωρίσθη και απεφασίσθη να
αγορασθή ο απέναντι της Εκκλησίας μας
αγρός του Σουλεμάν αγά προσφερόντων
προς τούτο του κ. Βάνε Τύπε δέκα (10)
λίρας, τω Ι. Βαλάκη (10) του Λαζάρου
Γούναρη (10) και του Ι. Σαπουντζή τας
απαιτηθησομένας μέχρι της εποχής καθ'
ην οι εν Αμερική πατριώται αποστείλωσι
το επί τούτω υποσχεθέν υπ' αυτών
ποσόν προς εξαγοράν..." (σελ. 94)
"…είτα λαβούσα υπ' όψιν ότι εις εκ των
προκρίτων τούτων ο κ. Θ. Πύρζας έχει υπ'
ενοίκιον εν μαγαζείον της Κοινότητος και
ότι χρεωστεί ενοίκιον από του 10/βρ.
(Δεκεμβρίου) 1911 μέχρι τέλους Μαρτίου
και ότι όλον το ενοίκιον είναι εις λίρας
15, αποφασίζεται κατόπιν της
συγκαταθέσεως του ιδίου Θ. Πύρζα να
αφεθή μεν το ενοίκιον του μαγαζείου
μέχρι 10/βρίου 1912, να δοθώσι δε αυτή
σήμερον έτεραι πέντε (αρ. 5) λίραι υπό
του ταμίου της Ι. εκκλησίας και ούτω
εξωφλήθη το λαβείν αυτού από της
Κοινότητος εξ ών οικειοθελώς χαρίζει
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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

τοις τόκοις του ενός και ημίσεος έτους,
δια την δωρεάν δε αυτήν εκφράζονται αι
ευχαριστίαι της Αντιπροσωπείας εις τον
εν λόγω κ. Θ. Πύρζαν" (σελ. 96)
18

3/1/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Πρόσκληση
ενοικιαστού
να καταβάλη
τα
ενοικιαστήρια

19

5/3/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

20

5/3/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

21

18/4/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Ανάθεση
στους
επιτρόπους
της Εκκλησίας
του
δικαιώματος
ενοικίασης
των μαγαζιών
Πρόσκληση
παράδοσης
λογαριασμών
ενοικίων των
μαγαζιών της
Κοινότητος
Ανανέωση
ενοικίασης
μαγαζιού της
Κοινότητος

22

18/4/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Αναγγελία
ενοικίασης
Κοινοτικών
και
Εκκλησιαστικ
ών μαγαζιών

23

18/4/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

24

1/12/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Αναγγελία
ενοικίασης
μαγαζιού που
ενοικίαζαν οι
Πέτρος
Χατζητύπε και
Λάκης Πύρζας
Ενοικίαση
άνω
πατώματος
του
Νηπιαγωγείο
υ

"…2)Προσεκλήθη ο κ. Λάκης Πύρζας δια
το μαγαζείον της Νεβολιάνης και
συνεστήθη αυτώ να μας δηλώση από
πότε ήρξατο η ενοικίασις και να
πληρώση το ενοίκιον, εδήλωσε δε ότι θα
υποβάλη λογαριασμόν των εξόδων και
όσα θα εγκρίνη η Αντιπροσωπεία…" (σελ.
110)
"…6) Ανετέθη εις τους επιτρόπους της
εκκλησίας ίνα εις το εξής αυτοί
προβαίνωσιν εις ενοικίασιν των
μαγαζείων υπό την προεδρείαν του
Μητροπολίτου και εισπράττουσι τα
ενοίκια…" (σελ. 112)
"…7) Προσεκλήθη ο κ. Λάκης Πύρζας και
συνεστήθη αυτώ να δώση τους
λογαριασμούς των μαγαζείων της
Κοινότητος και τους του μαγαζείου
του…" (σελ. 112)
"…Β) Προσεκλήθη ο κ. Θ. Πύρζας και τω
εδηλώθη, ότι η Κ. Αντιπροσωπεία
συγκατατίθεται να κρατήση ο Θ. Πύρζας
το μαγαζείον της Κοινότητος αντί
ενοικίου 15 λιρών μέχρι 1ης 10/βρίου
1913…" (σελ. 112)
"…Γ) Ανετέθη εις τους επιτρόπους της
εκκλησίας, ίνα δια τοιχοκολλήσεως
αυθημερόν αναγγείλωσι την ενοικίασιν
των κοινοτικών και εκκλησιαστικών
μαγαζείων από της 23 Απριλίου 1913 28ης Απριλίου 1914. Θα δηλωθεί ότι η
ενοικίασις θα γίνη εν τη Μητροπόλει την
24ην Απριλίου από ώρας 8ης-12ης π.μ.
..." (σελ. 112)
"…Δ) Εδηλώθη και εις τον κ. Πέτρον
Χατζητύπε και Λάκην Πύρζαν, ότι και το
ιδικόν τους μαγαζείον θα ενοικιασθή από
της 23ης Απριλίου 1913…" (σελ. 112)
"…απεφάσισεν την ενοικίασιν του άνω
πατώματος του …Νηπιαγωγείου εις τον
Ανδρέαν Αναστασίου αντί μηνιαίου
μισθώματος είκοσι (αριθ. 20) δραχμών
όλων των εξόδων ανηκόντων εις τον
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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ενοικιαστήν εκτός του διορθώματος της
υδραντλίας διορθουμένης υπό της
εφορίας..." (σελ. 115)

Αποφάσεις Επισκευών, Ασφαλίσεων, Ανεγέρσεων και Παραχωρήσεων Ακινήτων

α/α
1

ΑΠΟΦΑΣΗ
47/25-3-1907
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Άνθιμος

ΘΕΜΑ
Εκπόνηση
σχεδίων
ανεγέρσεως
των μαγαζιών
της
Κοινότητας

2

50/29-4-1907
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Διενέργεια
μειοδοτικού
διαγωνισμού
για την
κατασκευή
των μαγαζιών
της
Κοινότητος

3

51/30-4-1907
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Παραχώρηση
εκτάσεως
όπισθεν των
υπό
ανέγερσιν
μαγαζιών για
κατασκευή
δρόμου και
εκπόνηση
νέων σχεδίων
ανεγέρσεως
των μαγαζιών

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"…Β΄) Απεφασίσθη όπως προσκληθή ο
κάλφας(*) Χαράλαμπος Σιπαστίδης ίνα
καταστρώση σχέδιον εν ω να
καθορίζονται ακριβώς αι διαστάσεις και
τα μέτρα της αυλής της Ι. Μητροπόλεως
και αι θέσεις εν αις ευρίσκονται η Ι.
Μητρόπολις, η βουλγαρική Εκκλησία και
οικίαι, επί τη βάσει δε του τοπογραφικού
τούτου σχεδίου να εκπονηθή το σχέδιον
των μαγαζείων υπό του Αρχιμηχανικού κ.
Ν. Οικονόμου" (σελ. 13)
"…Α) Προσεκλήθησαν οι εργολάβοι όπως
μειοδοτήσωσιν επί της ανεγέρσεως των
κοινοτικών μαγαζείων αρχίσαντες δε
ούτοι την μειοδοσίαν από των 1200
λιρών τουρκικάς κατέληξαν εις τας 900
λίρας ας ορίζεται ο Δημήτριος Ιωάννου
δια την ανέγερσιν των εν λόγω
μαγαζείων έχων εγγυητήν τον εκ
Νεγόβανης Βασίλειον Σωτηρίου.
Συσκέψεως γενομένης ανεβλήθη
οριστική κατακύρωσις δια την αύριον
Δευτέραν" (σελ. 16)
"… Α) Τα μέλη της Αντιπροσωπείας
κατανοήσαντα ότι συμφέρει εις την
κοινότητα όπως αφεθή όπισθεν των
μαγαζειών δρόμος δύο μέτρων ίνα
χρησιμευθή δια τας εν τω οπισθίω τόπω
τυχόν ανεγερθησομένας κοινοτικάς
οικίας απεφάσισαν μετά του προέδρου
όπως αφεθή τοιούτος δρόμος επί
ιδιαιτέρας πληρωμής των
ενδιαφερομένων κ.κ. Στεργίου Χριστίδου,
των αδελφών Γρηγορίου και Χρήστου
Δημητρίου εφ ω και προσκληθέντες
ούτοι εζητήθησαν παρ’ αυτών τα
αναλογούντα συνωδά τη γνώμη της
Αντιπροσωπείας ποσά, μεθ’ ικανήν
συζήτησιν προσέφερεν ο μεν κ. Στέργιος
Χριστίδης λίρας Τουρκίας τριάκοντα
(αριθ. 30) απέναντι του χορηγηθέντος
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ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

αυτώ παλαιού τοίχου της Μητροπόλεως
του αναλογούντος τη οικία του, τω
επετράπη δε και η ελευθέρα είσοδος και
έξοδος δια του όπισθεν των μαγαζείων
αφεθέντος δρόμου δύο μέτρων˙ οι δε
αδελφοί κ. κ. Γρηγόριος και Χρήστος
Δημητρίου προσέφερον και εμέτρησαν
εις τον κ. Θεόδωρον Πύρζαν ο μεν
Γρηγόριος λίρας Τουρ. Πέντε (5) ο δε
Χρήστος δέκα (10) απέναντι του
χορηγηθέντος αυτοίς παλαιού τοίχου της
Ι. Μητροπόλεως, δυνάμει δε της
ιδιοκτησίας ταύτης …(;) επί του τοίχου θα
υφίστανται τα δύο παράθυρα της οικίας
των επί του όπισθι των μαγαζείων
αφεθέντος διμέτρου δρόμου.
Συμφώνως λοιπόν τη άνω αποφάσει της
Αντιπροσωπείας μεταβάλλεται και το
παλαιόν σχέδιον της ανεγέρσεως των
μαγαζείων, εξ ων αι πρώται έξ εκ του
βορείου δρόμου θα έχωσι βάθος
περίπου έξ μέτρων τα δε λοιπά εννέα θα
γίνωσι κατά την προηγουμένην
απόφασιν ως προς τας διαστάσεις,
ανεγείρεται δε συνωδά τη σημερινή
αποφάσει και το πρώην κενό αφεθέν εκ
των μαγαζείων, ούτινος αι δαπάναι θα
υπολογισθώσι μετά την ανέγερσιν καθώς
και τα περισσεύοντα χρήματα εις τον
εργολάβον εκ της περικοπής των τριών
πρώτων μαγαζείων ως και των συνεχών
αυτού ετέρων δύο ήτοι τετάρτου και
πέμπτου, και αν μεν δαπανήση
περισσότερα θα πληρωθώσι τα πλείονα
υπό της Αντιπροσωπείας τω εργολάβω κ.
Γρηγορίω Πύρζα, εν δε περατώσει
ολιγωτέρας δαπάνης αυτού προς τούτο
θα επιστραφώσιν υπό του εργολάβου κ.
Γρηγορίου Πύρζα, εις ον εργολαβικά
εδόθησαν τα μαγαζεία συνωδά τω
αρχικώ σχεδίω της προσκολλήσεως των
τριών τω παλαιώ τοίχω της
Μητροπόλεως και αυξήσει του τετάρτου
και πέμπτου κατά δύο μέτρα, και της
αφέσεως κενού του έκτου, απέναντι
αμοιβής ενακοσίων λιρών Τουρκίας
(αριθ. 900) δοθείσης εγγυήσεως και υπό
του κ.κ. Αναστασίου Ιωάννου Σαπουντζή
και Παντελή Ναούμ προς ασφάλειαν της
κοινότητος υπέρ του κ. Γρ. Πύρζα.
115

α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διετάχθη ο μηχανικός κ. Χαράλαμπος
Σωπαστίδης όπως εκπονήση το νέον
σχέδιον και του υπολειπομένου κενού
τόπου όπισθεν των μαγαζείων προς
εκποίησιν αυτού δια πλειοδοσίας" (σελ.
17)
4

63/29-11-1907

Άνθιμος

Αντιπροσωπεία

5

69/10-3-1908
Αντιπροσωπεία

Οκονόμος
Παπα
Δημήτριος
Αρχιερατικός
Επίτροπος

Απαγόρευση
κατασκευής
οχετού στον
αύλιο χώρο
της
Μητροπόλεω
ς

Αναβολή
ανανέωσης
ασφάλειας
κτιρίων
Κοινότητος

"… Β. Επειδή οι κ. Στέργιος Χρηστίδης,
Δανιήλ Μούλης και αδελφοί Δημητρίου
Σάμκουρε επεχείρησαν να
κατασκευάσουν οχετόν εν τω προαυλείω
της Ι. Μητροπόλεως και έμπροσθεν των
οικιών αυτών και επειδή η κατασκευή
αυτών θα επέφερεν μεγάλας ζημίας, άτε
του παλαιού οχετού καταστραφέντος ως
μείναντος κάτωθεν του ανεγερθέντος
μαγαζείου εδηλώθη τοις ρηθείσι κυρίοις
προσκληθώσι εν τη συνεδριάσει όπως
απόσχωσι του επιχειρήματος τούτου.
Τουθ' όπερ και ούτοι μετά συζήτησιν
ικανήν αναγνωρίσαντες το δίκαιον των
παρατηρήσεων της αντιπροσωπείας
ηναγκάσθησαν να παραδεχθώσιν…"
(σελ. 31)
"…Αον Λόγου γενομένου περί της
Αγγλικής Ασφαλιστικής επί της πυρκαϊάς
εταιρίας "Northern", και υποβαλλομένου
παρά του ενταύθα αντιπροσώπου της
ρηθείσης εταιρίας κ. Νικολάου Παπα
Κων/ντίνου και ανωτέραν εντολήν του
γενικού πράκτορος κ. Πέτρου Πισουρίκα
εάν η Αντιπροσωπεία εξακολουθήση και
ανανεώση την ωφέλειαν και δια το
επόμενον έτος επί των κοινοτικών
κτιρίων ήτοι της Ιεράς Μητροπόλεως, του
Ξενοδοχείου, του Αρρεναγωγείου και του
Παρθεναγωγείου, απεφασίσθη
ομοφώνως όπως αναβληθή η ανανέωσις
της ασφαλείας των ειρημένων
κοινοτικών κτιρίων (Ιεράς Μητροπόλεως,
του Ξενοδοχείου, του Αρρεναγωγείου και
του Παρθεναγωγείου) καθόσον οι πόροι
της κοινότητος εισίν ανεπαρκέστατοι προ
των πολλαπλών αναγκών της κοινότητος.
Μετά ταύτα διελύθη η συνεδρίασις περί
ώραν 10ην Μ.Μ., ανακοινωθείσης της
παρούσης αποφάσεως τω αντιπροσώπω
της ρηθείσης εταιρίας κ. Νικολάω Παπά
Κων/ντίνου" (σελ. 37)
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α/α
6

ΑΠΟΦΑΣΗ
70/27-3-1908
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Οκονόμος
Παπα
Δημήτριος
Αρχιερατικός
Επίτροπος

ΘΕΜΑ
Επιδιόρθωση
Ξενοδοχείου
Κοινότητος

7

14/3/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

Αναβολή
απόφασης
ανέγερσης
Νηπιαγωγείο
υ

8

24/3/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

Ανανέωση
ασφάλισης
κτιρίων
Μητροπόλεω
ς,
Ξενοδοχείου
και δύο
Σχολών

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"…Αον. Λόγου γενομένου περί της
επιδιορθώσεως του Ξενοδοχείου της
ελληνικής ορθοδόξου κοινότητος
Φλωρίνης του ενοικιασθέντος εις τον εκ
Πισοδερίου κ. Χατζή Νάκου επί μίαν
πενταετίαν, σήμερον ο ίδιος έρχεται εις
συμφωνίας μετά του εκ των μελών της
Αντιπροσωπείας κ. Ιωάννου Ζήση και θα
ενοικιάζη ούτος (επί μίαν τριετίαν) το
Ξενοδοχείον μετά του καφενείου δια το
υπόλοιπον της προθεσμίας του από
σήμερον, όστις αναλαμβάνει να κλείση
συμφωνίας επί τω όρω όπως
επιδιορθωθή" (σελ. 38)
"Κατά την συνεδρίαν ταύτην, παρόντων
των κάτωθι υποφαινομένων μελών της
αντιπροσωπείας, μεταξύ των οποίων και
ο εις αντικατάστασιν του παραιτηθέντος
κ. Ι. Ζήση διορισθείς ως έφορος κ.
Αριστείδης Μαδάπος, υπεγράμισαν
σκέψεις περί της ανεγέρσεως του
Νηπιαγωγείου της Κοινότητος δεν
ωρίσθη απόφασις ανεβλήθη εις προσεχή
συνεδρία…" (σελ. 48)
"… Α΄. Αναγνωσθείσης της υπό χρονολ.
18/31 Μαρτίου ε.έ. Επιστολής του κ.
Πέτρου Θ. Πισουρίκα, γενικού
αντιπροσώπου της Αγγλικής
Ασφαλιστικής εταιρείας Northern,
δηλούται ότι αυθημερόν ήτοι τη 18/31
Μαρτίου έληξεν η ασφάλεια των
κοινοτικών κτιρίων και παρακαλούντος
της Α. Σ. του Μητροπολίτου προς ον
αποτείνεται δια της εν λόγω επιστολής
του να εισπραχθή ούτος το ταχύτερον
εάν πρέπει να προβούν εις την
ανανέωσιν των εν λόγω ασφαλειών,
απεφασίσθη παμψηφεί η ανανέωσις της
ασφαλείας των εν λόγω κτιρίων ήτοι
Μητροπόλεως, Ξενοδοχείου και των δύο
Σχολών ήτοι Αρρεναγωγείου και
Παρθεναγωγείου. Όθεν προσεκλήθη ...(;)
της Αντιπροσωπείας ο ενταύθα
υποπράκτωρ της ασφαλείας κ. Νικόλαος
Π''Κωνσταντίνου εις ον ανεκοινώθη η
τοιαύτη απόφασις μετά της
παρακλήσεως να ειδοποιήση αμέσως τον
πράκτορα κ. Π. Πισουρίκαν προς
ανανέωσιν της ασφαλείας" (σελ. 48)
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α/α
9

ΑΠΟΦΑΣΗ
8/6/1909
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Σμάραγδος

ΘΕΜΑ
Αναβολή
ανεγέρσεως
νέου κτιρίου
του
Νηπιαγωγείο
υ της
Κοινότητος

10

28/8/1911
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

Κωνστάντιος

Αναγνώριση
χρέους για
επισκευή του
Ξενοδοχείου

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"Κατά την συνεδρίαν ταύτην ετέθη και
πάλιν επιστολή (του Μητροπολίτου
Πελαγονίας) ζητούσα το ζήτημα της
ανεγέρσεως του Νηπιαγωγείου.
Σκεφθέντος δε υπ' όψιν ότι η κοινότης
εβαρύνθη με μεγάλα χρέη, άτινα δεν
επιτρέπουσιν εις το κοινοτικόν ταμείον
να σταθή επίκουρον, και ότι το κτίριον
απαιτεί άδειαν 745,5 κατά τους
υπολογισμούς του αρχιτέκτονος, κατά δε
τας ενταύθα 200 περίπου λιρών
Τουρκίας, και ότι αρχόμενον δια την
δωρεάν του επιμελητηρίου θα μείνη
ημιτελές, απεφασίσθη όπως αναβληθή
δια το εντός έτος επί τη ευχή ότι τότε η
κοινότης θα δυνηθή να πραγματοποιήση
αυτό της αναπληρώσεως των μεγάλων
κοινοτικών αναγκών. Η απόφασις αυτή
ανεβιβάσθη δια καταλλήλου γράμματος
της αντιπροσωπείας προς την Ι.
Μητρόπολιν Πελαγωνείας" (σελ. 53)
"Συνελθούσαν σήμερον εις έκτακτον
συνεδρείαν του Μητροπολίτου και
λαβούσα υπ' όψιν εκ δευτέρου την
αίτησιν του κ. Ιωάννου Ζήση αναφορικώς
του χρέους της Κοινότητος προς αυτόν
κατόπιν συζητήσεως επί του
προκειμένου, η Αντιπροσωπεία
εξακριβώσασα το εκ της επισκευής
προελθόν χρέος ότι είναι νόμιμον και
λαβούσα υπ' όψιν, ότι την υποχρέωσιν
εις ήν υπήχθη η τότε Αντιπροσωπεία,
είναι και αύτη υποχρεωμένη να
αναγνωρίση και αναδεχθή, αποφασίζει
παμψηφεί και αναγνωρίζει και
αποδέχεται το χρέος εκ γροσίων επτά
χιλιάδες πεντακοσίας εβδομήκοντα αρ.
(7.570) και ανακοινοί την απόφασιν
ταύτην τω ενδιαφερομένω, ώτινι
υπόσχεται να μοιράση, την πρώτην
τριμηνίαν άμα τη ενοικιάσει του
κοινοτικού Ξενοδοχείου και την τοιαύτην
απόφασιν αποδέχεται και ο ίδιος, μετά
δε τρεις μήνας θα πληρωθή το
υπόλοιπον, προς ασφάλειαν εδόθη
γραμμάτιον" (σελ. 83)
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α/α
11

ΑΠΟΦΑΣΗ
5/10/1912
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Πολύκαρπος

12

3/1/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

13

18/4/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

14

7/7/1913
Αντιπροσωπεία

Αρχιερατικός
Επίτροπος
Παπα
Δημήτριος
Οικονόμου

15

30/8/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

ΘΕΜΑ
Ανανέωση
ασφαλιστικών
συμβολαίων
των κτιρίων
της
Κοινότητος

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"Σήμερον 5 8/βρίου η Αντιπροσωπεία
συνελθούσα υπό την προεδρίαν της Α. Σ.
του Μητροπολίτου κ. Πολυκάρπου εις
συνεδρίαν έλαβε γνώσιν παρά της Α. Σ.
την πρότασιν του Λάκη Πύρζα ότι η
ασφάλεια των κοινοτικών κτιρίων λήγει
μετά 10 ημέρας και συνεχίσει η
Αντιπροσωπεία να ασφαλίση και πάλιν
τα κοινοτικά κτίρια εις την αυτήν
εταιρείαν, αλλά δεν παραχωρεί εφέτος
την προμήθειαν του 10%. Η
Αντιπροσωπεία συσκεφθείσα απεφάσισε
να εξετάση να βρή ασφαλή και
φερέγγυαν ασφαλιστικήν εταιρείαν, εις
ην να ασφαλίση τα κοινοτικά κτίρια"
(σελ. 110)
Ανανέωση
"…1) λόγου γενομένου περί της
ασφαλιστικών ανανεώσεως της ασφαλείας των
συμβολαίων
κοινοτικών καταστημάτων απεφασίσθη,
των κτιρίων
ίνα μετά την αποκατάστασιν των
της
Κοινότητος
πραγμάτων γίνη η ασφάλεια" (σελ. 110)
Άνοιγμα
"…Ε) Απεφασίσθη, ίνα ανοιγώσιν εις τα
παραθύρων
γραφεία της Μητροπόλεως δύο
στα γραφεία
παράθυρα" (σελ. 112)
της
Μητροπόλεω
ς
Επιδιόρθωση
του
Παρθεναγωγε
ίου για τη
χρήση ως
κατοικίας και
στρατιωτικού
γραφείου
Επιδιόρθωση
Μητροπόλεω
ς

"…Κατά πρότασιν του στρατιωτικού
διοικητού του ενταύθα στρατοδικείου
προς επιδιόρθωσιν του Παρθεναγωγείου
ως κατοικία και στρατιωτικόν γραφείον,
απεφασίσθη παμψηφεί όπως εκ του
Ταμείου της Ιεράς εκκκλησίας του Αγίου
Γεωργίου καταβληθώσιν τα έξοδα από
150-200 δραχμών" (σελ. 114)
"…αποφασίζεται η επιδιόρθωσις της
Μητροπόλεως και ανατίθεται η εργασία
εις τον κ. Νικόλαον Σίσκον και Χρ.
Φιλιππίδην…" (σελ. 115)
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Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εκπαίδευση. Εκκλησιαστική Διοίκηση
4.1 Αποφάσεις για την Εκπαίδευση
Τα σχολεία, που ιδρύθηκαν και λειτουργούσαν στις μη μουσουλμανικές
κοινότητες του οθωμανικού κράτους, διευθύνονταν από αυτές. Λειτουργούσαν σε
καθεστώς πλήρους ελευθερίας και άνευ επεμβάσεως εκ μέρους του κράτους. Η
κεντρική κυβέρνηση επενέβαινε μόνον όταν επρόκειτο να αναλάβουν ή ήδη
ασκούσαν τη διοίκηση άτομα τα οποία ήταν εχθρικά διακείμενα προς την
Αυτοκρατορική Κυβέρνηση ή οι πράξεις τους απειλούσαν τη δημόσια τάξη230.
Σύμφωνα με το Θεμελιώδη Κανονισμό του Πατριαρχείου (1902) το Μικτό
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο εκάστης Κοινότητος εξέλεγε τα μέλη της Σχολικής
Εφορείας. Η θητεία της ήταν διετής και ο αριθμός των μελών της ήταν έξι, τα οποία
υπηρετούσαν τρεις ανά έτος. Καθήκον της Εφορίας ήταν η διεύθυνση όλων των
σχολών της Κοινότητος. Επίσης, ως αρμοδιότητά της είχε τη διαχείριση της
περιουσίας των σχολών, την είσπραξη των εσόδων, καθώς και την καταβολή των
δαπανών, όπως αυτά είχαν εγκριθεί από τον προϋπολογισμό του Μικτού
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου231.
Το Μικτό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο εξέλεγε επίσης για μια διετία την
Εκπαιδευτική Επιτροπή. Ο αριθμός των μελών της ήταν τέσσερις, εκ των οποίων
κατά το πρώτο έτος ασκούσαν αρμοδιότητες όλα τα μέλη, κατά δε το δεύτερο τα
δύο εξ αυτών αποχωρούσαν δια κλήρου232.
Η Επιτροπή επικύρωνε τους διορισμούς των εκπαιδευτικών, τα σχολικά
προγράμματα και παρακολουθούσε
τις
επιτελούμενες
σχολικές
εργασίες.
Των δύο ανωτέρω οργάνων
προήδρευε ο Μητροπολίτης ή
αντιπρόσωπος αυτού.
Αν
και
δεν
είχαν
εκπαιδευτικές
αρμοδιότητες η
Αντιπροσωπεία, η Δημογεροντία και
Εικόνα 18. Αρρεναγωγείο Φλώρινας.
η Εκκλησιαστική Επιτροπή, στον
Σήμερα Α΄ Δημοτικό Σχολείο

230

Πρβλ. άρθρο 10 του Υπομνήματος του Υπουργού των Εξωτερικών, περί της εφαρμογής του Χάττ-ιΧουμαγιούν. Παπαστάθη Χ., Οι Κανονισμοί των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων του Οθωμανικού
ος
Κράτους και της Διασποράς, τ. 1 , Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 32.
231
Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 138.
232
Ηλιάδου-Τάχου Σ., Η Εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία (1840-1914), Εκδόσεις
Ηρόδοτος 2001, σελ. 79. Πρβλ. Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 141.
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κώδικα που παρουσιάζουμε συμπεριλαμβάνονταν αποφάσεις τους που είχαν σχέση
με τα σχολεία της Κοινότητος.
Για τα έτη 1907-1013 (ένα έτος μετά την απελευθέρωση της Φλώρινας), τα
οποία περιλαμβάνει ο υπό διαπραγμάτευση Κώδικας αποφάσεων της
Αντιπροσωπείας της Ελληνορθόδοξης Κοινότητος της Φλώρινας, και την υπαγωγή
ακολούθως της εκπαιδευτικής διοίκησης στο καθεστώς που ίσχυε στο ελεύθερο
Ελληνικό κράτος, λήφθηκαν συνολικά 27 αποφάσεις για την εκπαίδευση, 25 από
την Αντιπροσωπεία, 1 από τη Δημογεροντία και 1 από την Εκκλησιαστική Επιτροπή.

Εικόνα 19. Διοριστήριο δασκάλου

Οι αποφάσεις αφορούσαν κυρίως σε θέματα οικονομικού χαρακτήρα (έγκριση
προϋπολογισμών των σχολών, συνδρομές υπέρ των σχολών, καταθέσεις
χρηματικών ποσών στο Μητροπολίτη Πελαγονίας για την ανέγερση σχολών κ.λπ.).
Άλλες πάλι αποφάσεις αναφέρονταν σε διορισμούς εκπαιδευτικών και
δραστηριότητες των σχολείων.
Από τις αποφάσεις που παραθέτουμε παρακάτω και οι οποίες δεν αφορούσαν
σε οικονομικά ή θέματα διορισμού δασκάλων ενδιαφέρον προκαλούν:
α) Η απόφαση της Αντιπροσωπείας (υπ’ αριθμ. 47/25-3-1907), με την οποία
γίνεται κοινοποίηση απόφασης της Σχολικής Εφορίας περί του χρόνου διεξαγωγής
των εξετάσεων του Αρρεναγωγείου233 και του Παρθεναγωγείου της Φλώρινας.
233

Κατά τον Δημήτριο Μεκάση το Αρρεναγωγείο στεγάστηκε στην οικία του Ιζέτ Πασά, ο οποίος
λόγω συνταξιοδοτήσεώς του μετοίκησε στην Κων/πολη. Είναι το μεταγενέστερο Β΄ Δημοτικό Σχολείο
της Φλώρινας, κτισμένο στην βόρεια πλευρά του ποταμού Σακουλέβα, και στην απέναντι όχθη ήταν
κτισμένο το Βουλγάρικο Σχολείο.
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β) Η απόφαση της Δημογεροντίας (20/12/1909) για την πραγματοποίηση
θεατρικής παράστασης από τα παιδιά των σχολών υπέρ του οθωμανικού στόλου
και
γ) Η απόφαση της Αντιπροσωπείας στις 3/1/1913 για την εκκένωση των
σχολείων μετά από σχετική διαταγή λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.
Αποφάσεις για την Εκπαίδευση
α/α
1

ΑΠΟΦΑΣΗ
47/25-3-1907
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Άνθιμος

ΘΕΜΑ
Πρόσκληση
παράστασης
των μελών
της
Αντιπροσωπεί
ας κατά τη
διεξαγωγή
των
εξετάσεων

2

48/8-4-1907
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Κατάθεση στο
Μητροπολίτη
Μοναστηρίου
από τη
κοινότητα
Φλώρινας
χρηματικού
ποσού για
ανέγερση
σχολών αυτής

3

64/4-2-1908
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Συνδρομές
υπέρ των
σχολών

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"Υπό της Α. Σεβασμιότητος εκοινοποιήθη
τη Αντιπροσωπεία ότι με απόφασιν της
εφορείας των σχολείων θα γίνωσι
εξετάσεις εν τε τω Αρρεναγωγείω(*) και
Παρθεναγωγείω Φλωρίνης αρχόμεναι
από της αύριον Δευτέρας και θα
διαρκέσωσι το πολύ επί τέσσαρας
ημέρας, εφ' ω και συνεστήθη εις τα μέλη
όπως ευαρεστηθώσιν να παραστώσι κατ'
αυτάς..." (σελ. 13)
"… του Μητροπολίτου Μοναστηρίου
δηλούντος ότι …η κοινότης Φλωρίνης
υπεσχέθη αυτώ (τω Μητροπολίτη
Μοναστηρίου) την παροχήν 500 λιρών δια
την ανέγερσιν των σχολών αυτής το δε
άνω ποσόν των 300 λιρών προς τον
σκοπόν τούτον παρ' αυτώ κατετέθη το
δε υψηλόν Πατριαρχείον δεν εδήλωσεν
εισέτι αν θα ζητήση παρά της Ελλ.
κοινότητος Φλωρίνης τας υπ' αυτής
υποσχεθείσας 500 λίρας ή θα καταβάλη
άπαν το προς ανέγερσιν των Ελληνικών
σχολών απαιτούμενον ποσόν εξ ιδίων
του..." (σελ. 14)
"…απεφασίσθη να αναρτηθώσιν εν τω
Νάρθηκι και οι 2 πίνακες εν οις
τυγχάνουσιν αναγεγραμμένα τα ονόματα
των τε προγενεστέρων και
μεταγενεστέρων συνδρομών υπέρ των
Σχολών…" (σελ. 32)
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α/α
4

ΑΠΟΦΑΣΗ
68/29-2-1908
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Άνθιμος

ΘΕΜΑ
Σχολεία που
λειτουργούν
στην πόλη της
Φλώρινας και
στα χωριά της
περιοχής

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"…Γον Η Α. Σεβασμιότης ο Άγιος Βιζύης
παρέδωκεν εις την Αντιπροσωπείαν … 3)
δεκατρείς κυβερνητικάς Αδείας
λειτουργείας σχολών των εξής χωρίων,
Νεβολιάνης, Γορνιτσώβου, Σετίνης,
Παπαζη…(;), Πεσοσνίτσης, Αρμέντσκου,
Πετρέσκου, Σοροβίτζ, Αρμενοχωρίου,
Κλεστίνης (βλ. μετονομασία χωριών στον
Πίνακα τεχνικών όρων στο κεφ. Παραπομπές) (*)

5

8/6/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

Αναβολή
ανέγερσης
νέου κτιρίου
του
Νηπιαγωγείο
υ της
Κοινότητος

6

20/12/1909
Δημογεροντία

Σμάραγδος

Θεατρική
παράσταση
υπέρ του
οθωμανικού
στόλου

και τριών σχολών της Φλωρίνης ήτοι της
Αστικής Σχολής και των δύο
Νηπιαγωγείων της κάτω συνοικίας των
Αγγειοπλαστών και του Τσιφλικίου..."
(σελ. 36)
"Κατά την συνεδρίαν ταύτην ετέθη και
πάλιν επιστολή (του Μητροπολίτου
Πελαγονίας) ζητούσα το ζήτημα της
ανεγέρσεως του Νηπιαγωγείου.
Σκεφθέντος δ' υπ' όψιν ότι η κοινότης
βαρύνεται με μεγάλα χρέη, άτινα δεν
επιτρέπουσιν εις το κοινοτικόν ταμείον
να σταθή επίκουρον, και ότι το κτίριον
απαιτεί άδειαν την 746,5 κατά τους
υπολογισμούς του αρχιτέκτονος, κατά δε
τας εν ταύτα 200 περίπου λιρών
Τουρκίας, και ότι αρχομένου δια της
δωρεάς του επιμελητηρίου θα μείνη
ημιτελές, απεφασίσθη όπως αναβληθή
δια το εντός έτος επί τη ευχή ότι τότε η
κοινότης θα δυνηθή να πραγματοποιήση
αυτό της αναπληρώσεως των μεγάλων
τοιούτων αναγκών. Η απόφασις αυτή
ανεβιβάσθη δια καταλλήλου γράμματος
της αντιπροσωπείας προς την Ι.
Μητρόπολιν Πελαγωνείας" (σελ. 53)
"Κατά την συνεδρίαν ταύτην γενομένης
προσκλήσει και υπό την προεδρείαν της
Αυτού Σεβασμιότητος του Μητροπολίτου
και παρόντων των κάτωθι
υποφαινομένων αξιοτίμων
Δημογερόντων απεφασίσθη παμψηφεί
όπως την προσεχή Κυριακήν 27
υπερμεσούντος γένηται εν τη Σχολή
θεατρική παράστασις υπέρ του
οθωμανικού στόλου ανετέθη δε εις τον
Μητροπολίτην όπως εξεύρη κατάλληλα
πρόσωπα προς ενέργειαν ταύτην" (σελ.
56)
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α/α
7

ΑΠΟΦΑΣΗ
3/6/1911
Εκκλησιαστική
Επιτροπή

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Κωνστάντιος

ΘΕΜΑ
Ανανέωση
διορισμού ως
δασκάλου του
κ. Μιχαήλ
Γιαλδίζη

8

6/4/1912
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Έγκριση
κανονισμού
Εφορείας των
Σχολών

9

13/4/1912
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

10

6/7/1912
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

Οικονόμος
παπα
Δημήτριος

Έγκριση
κανονισμού
Εφορείας των
Σχολών και
από τη
Δημογεροντία
Ανανέωση
διορισμού
παιδονόμου

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"Συνελθούσης της Επιτροπής της
Εκκλησίας εις συνεδρίασιν υπό την
προεδρείαν του Μητροπολίτου και
λαβούσης υπ' όψιν την υποχρέωσιν, ην
έχει προς τον Ιεροψάλτην Μιχαλάκην
Γιαλδίζην, ίνα δηλώση αυτώ ότι και κατά
το εαυτόν έτος θα κρατήση ως ψάλτην
της. Κατόπιν συσκέψεως επί του
προκειμένου αποφασίζει, όπως
αναδιορίση και πάλιν τον Ιεροψάλτην ως
δεξιόν αντί μισθού 67 εξήκοντα επτά
λιρών ετησίως, με την υποχρέωσιν, ίνα
αναλάβη και είκοσι (20) ώρας καθ'
εβδομάδα ως διδάσκαλος εν ταις
Κοινοτικαίς Σχολαίς, ως και κατά το
προαπελθόν έτος την απόφασιν δε
ταύτην απεφασίσθη να κοινοποιήση εις
τον εν λόγω Ιεροψάλτην" (σελ. 77)
"… Είτα ανακοινώθη ο καταρτισθείς υπό
της Εφορείας κανονισμός των Σχολών
συνωδά τω σχετικώ άρθρω του Γεν.
Κανονισμού… (υπάρχουν τα αποσιωπιτικά
χωρίς να αναγράφεται κάτι άλλο) όστις
αποτελούμενος εκ τριάκοντα και υπό των
(αρ. 35) άρθρων. Συζητηθείς ενεκρίθη
παμψηφεί και εψηφίσθη, συγχρόνως
απεφασίσθη, ίνα ισχύη ούτος επί μίαν
τριετίαν..." (σελ. 96)
"…Είτα έλαβον γνώσιν του Κανονισμού
των Σχολών οι νέοι Δημογέροντες και
ενέκριναν και αυτοί την των συναδέλφων
αυτών απόφασιν…" (σελ. 97)
"Συνελθούσα η έντιμος αντιπροσωπεία
υπό την προεδρείαν του αρχιερατικού
επιτρόπου Οκονόμου Π''Δημητρίου εις
συνεδρίαν, κατόπιν συζητήσεως περί
προσλήψεως ή μη κατά το προσεχές
σχολικόν έτος του παιδονόμου και της
συζύγου αυτού, αποφασίζεται όπως
αναδιορισθώσι και πάλιν αμφότεροι αντί
του αυτού μισθού δηλ. λιρών δύο
επιφυλασσομένη η εφορεία δια να
αυξήση τον μισθόν..." (σελ. 102)
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α/α
11

ΑΠΟΦΑΣΗ
6/7/1912
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Οικονόμος
παπα
Δημήτριος

ΘΕΜΑ
Σχολικό
επίδομα από
το
Πατριαρχείο
στην
Κοινότητα
Φλωρίνης

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

12

13/7/1912
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

Οικονόμος
παπα
Δημήτριος

Απάντηση σε
επιστολή του
Μητροπ.
Πελαγονίας
για
περιορισμό
του
διδασκαλικού
επιδόματος

"Συνελθούσα η Αξιότιμος Αντιπροσωπεία
υπό την προεδρίαν του Αρχιερατικού
επιτρόπου Οικονόμου Παπα Δημητρίου
εις έκτακτον συνεδρίαν αναφορικώς του
ζητήματος του διδασκαλικού επιδόματος
και λαβούσα υπ' όψιν τας επιστολάς του
Αγ. Πελαγωνείας της 13ης Ιουλίου,
ζητούντος όπως περιορισθή το
ορισμένον επίδομα από 300 λίρας εις
εκατόν (αριθ. 100) επί τρία έτη, και
σοβαράς συζητήσεως γενομένης,
απεφασίσθη παμψηφεί, όπως και πάλιν
παρακληθή η Αυτού Σεβασμιότης Αγ.
Πελαγωνείας, παραχωρήση το 300 λιρών
επίδομα και κατά το προσεχές έτος,
άλλως θα ευρεθή εις δυσκολωτάτην
θέσιν, μετά λύπης να προβή εις γενικήν
παραίτησιν, (όπερ θα δυσαρεστήση την
Κοινότητα μεγάλως) και μάλιστα κατά
τας κρισίμους ταύτας περιστάσεις,
απαλλαττομένη της ευθύνης δια τα
επακόλουθα. Μεθ' ο διελύθη η
Συνεδρία" (σελ. 104)

13

16/7/1912
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

Οικονόμος
παπα
Δημήτριος

Απάντηση σε
τηλεγράφημα
του Μητροπ.
Πελαγονίας
σχετικά με το
Σχολικό
Επίδομα

"Συνελθούσα η Αξιότιμος Αντιπροσωπεία
υπό την προεδρίαν του Αρχιερατικού
επιτρόπου Οικονόμου Π'' Δημητρίου εις
έκτακτον συνεδρίαν και λαβούσα γνώσιν
του τηλεγραφήματος της Ιεράς
Μητροπόλεως Πελαγωνείας, επί τη
προσκλήσει εξ ενός εκάστου σωματείου
ενός μέλους μετά του Αντιπροσώπου του
Αγ. Μογλενών, απεφασίσθη όπως
αποσταλή μόνον ο Αρχιερατικός
Επίτροπος Αγ. Μογλενών Οικονόμος
Π''Δημήτριος με την εντολήν, ίνα
ανακοινώση την αμετάκλητον απόφασιν,
αναφορικώς του σχολικού επιδόματος..."
(σελ. 104)

"…ανεγνώσθη η υπό ημερομηνίαν 30
Ιουνίου 1912 και αριθ. Πρωτ. 93
επιστολή του Μητροπολίτου
Πελαγονείας δι' ης δηλοί ότι το
Πατριαρχείον αποφάσισεν …ν'
αναλάβωσιν την υποχρέωσιν να
χορηγήσωσι το σχολικόν επίδομα προς
την Κοινότητα Φλωρίνης μέχρι
συμπληρώσεως του ποσού των 300
τριακοσίων λιρών μόνον δια το προσεχές
έτος... (σελ. 102-103)
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α/α
14

ΑΠΟΦΑΣΗ
18/7/1912
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Οικονόμος
παπα
Δημήτριος

ΘΕΜΑ
Αποδοχή
συμφωνίας
με την Ι.
Μητρόπολη
Πελαγονίας
σχετικά με το
Σχολικό
Επίδομα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"Συνελθούσα η αξιότιμος Αντιπροσωπεία
υπό την προεδρίαν του αρχιερατικού
επιτρόπου Οικονόμου π'' Δημητρίου εις
έκτακτον συνεδρίαν, και λαβούσα υπ'
όψιν τας προφορικάς δηλώσεις αυτώ
υπό της Ιεράς Μητροπόλεως
Πελαγωνείας, αναφορικώς του σχολικού
επιδόματος, απεφασίσθη παμψηφεί το
εξής όπερ αυτολεξεί διεβιβάσθη τη Ιερά
Μητροπόλει Πελαγωνείας. Λαβόντες υπ'
όψει τας προφορικάς υμών δηλώσεις
προς τον αρχιερατικόν ημών επίτροπον
αιδεσιμώτατον Παπα Δημήτριον εν
Μοναστηρίω, ο οποίος και μας εξήγησεν
σαφέστερον τας προτάσεις σας,
σπεύδομεν προθύμως να σας
απαντήσωμεν ότι ευχαρίστως
αποδεχόμεθα αυτάς. Ούτω τα των
σχολικών επιδομάτων της Κοινότητος
Φλωρίνης των καταβαλλομένων μέχρι
σήμερον παρά τη Ιερά Μητροπόλει
Πελαγωνείας κανονίζονται ως εξής. Α)
Κατά σχολικόν έτος 1912-1913 θα μας
καταβάλη η Ιερά Μητρόπολις
Πελαγωνείας, όπως και κατά τα
προηγούμενα έτη λίρ. οθωμ. 295 και
διατηρηθή ως προς τους διορισμούς και
μεταθέσεις του προσωπικού το αυτό ως
και μέχρι τούδε σύστημα και τη εγκρίσει
της Εφορείας. Β) Κατά το επόμενον
σχολικόν έτος 1913-1914 θα μας
καταβάλη ως σχολικόν επίδομα η Ι.
Μητρόπολις Πελαγονίας λίρας εν όλω
(100) εκατόν δι' ών θα μισθοδοτήση
ανάλογον διδασκαλικόν προσωπικόν. Γ)
Από του μεθεπομένου σχολ. έτους 19141915 ουδέν σχολικόν επίδομα θα μας
καταβάλη πλέον η Ι. Μητρόπολις
Πελαγονίας και θα συντηρή η Κοινότης
Φλωρίνης τα σχολεία της εκ των ιδίων
αυτής πόρων, εκτός αν δεν επαρκούσιν οι
πόροι τότε θα φανή αρωγός η Ι.
Μητρόπολις Πελαγονίας, καθώς και κατά
το έτος 1913-1914 αν δεν εξοφληθώσι τα
Κοινοτικά χρέη. Ευχαριστούντες δια την
υπέρ των εκπαιδευτηρίων ημών
πατρικήν υμών μέριμναν σημειούμεν ότι
και η πρώτη προς την Εφορείαν των
Σχολών μας από 30 Ιουνίου 1912 και
αριθμ. πρωτ. 93 επιστολή της κατετέθη
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α/α

15

ΑΠΟΦΑΣΗ

12/8/1912
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

Οικονόμος
παπα
Δημήτριος

ΘΕΜΑ

Απόφαση για
σταδιακή
μείωση του
σχολικού
επιδόματος
από τη
Μητρόπολη
Πελαγονίας
μετά από
σχετική
συνεννόηση
με την
Εφορεία
(Δεύτερη
επικύρωση
της
προγενέστερη
ς απόφασης
της
Αντιπροσωπεί
ας της
13/7/1912)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ήδη εις το αρχείον της Εφορείας..." (σελ.
105)
"Συνελθούσα σήμερον την 12 Αυγούστου
η αξιότιμος αντιπροσωπεία υπό την
προεδρίαν του Αρχιερατικού
επιτρόπου(*) Οικον. Παπα Δημητρίου εις
έκτακτον συνεδρίαν και συζητήσεως,
γενομένης επί του ζητήματος του
σχολικού επιδόματος, απεφασίσθη όπως
συμφώνως τη τελευταία συνεννοήσει
των κ. Εφόρων μετά της Ιεράς
Μητροπόλεως Πελαγωνείας να επιδοθή
το κάτωθι πρακτικόν τη Ιερά Μητροπόλει
Πελαγωνείας υπογεγραμμένον υφ' όλης
της αντιπροσωπείας... Το πρακτικόν έχει
ώδε λαβόντες υπ' όψει τας προφορικάς
υμών δηλώσεις προς τον αρχιερατικόν
ημών επίτροπον αιδεσιμώτατ.
Οικονόμου Παπα Δημήτριον εν
Μοναστηρίω, ο οποίος και μας εξήγησε
σαφέστερον τας προτάσεις σας,
σπεύδομεν προθύμως να σας
απαντήσωμεν ότι ευχαρίστως
αποδεχόμεθα αυτάς. Ούτω τα των
σχολικών επιδομάτων της Κοινότητος
Φλωρίνης των καταβαλλομένων μέχρι
σήμερον παρά της Ιεράς Μητροπόλεως
Πελαγωνείας κανονίζονται ως εξής. Αον)
Κατά το σχολικόν έτος 1912-1913 ότι μας
καταβάλη ως σχολικόν επίδομα η Ιερά
Μητρόπολις Πελαγωνείας όπως και κατά
τα προηγούμενα έτη λίρας όθωμ. 295 και
διατηρηθή ως προς τους διορισμούς και
μεταθέσεις του προσωπικού το αυτό ως
και μέχρι τούδε σύστημα. Βον) Κατά το
επόμενον σχολικόν έτος 1913-1914 θα
μας καταβάλη ως σχολικόν επίδομα η
Ιερά Μητρόπολις Πελαγονίας λίρας εν
όλω εκατόν (100) δι ων θα μισθοδοτήση
ανάλογον διδασκαλικόν προσωπικόν.
Γον) Από του μεθεπομένου σχολικού
έτους 1914-1915 ουδέν σχολικόν
επίδομα θα μας καταβάλη πλέον η Ιερά
Μητρόπολις Πελαγονίας και θα συντηρή
η Κοινότης Φλωρίνης τα σχολεία εκ των
ιδίων αυτής πόρων. Ευχαριστούντες δια
την υπέρ των εκπαιδευτηρίων ημών
πατρικήν υμών μέριμναν σημειούμεν ότι
και η πρώτη προς την Εφορείαν των
σχολών μας από 30 Ιουνίου και αριθ.
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

16

23/8/1912
Αντιπροσωπεία

Οικονόμος
παπα
Δημήτριος

Περί
εγγραφών
στα Σχολεία
και στο
Νηπιαγωγείο

17

2/9/1912
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Ανέγερση
Κεντρικού
Νηπιαγωγείο
υ

18

3/1/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

19

21/2/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Διαταγή
εκκένωσης
των σχολείων
λόγω της
εμπόλεμης
κατάστασης
Εξόφληση
δαπάνης
αγοράς
σανιδιών για
την επισκευή
σχολείων

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Πρωτοκ. 93 επιστολή της κατετέθη εις το
αρχείον της Εφορείας αφού ανεγνώσθη
κατά την σημερινήν συνεδρίαν της
Αντιπροσωπείας. Αποδεχόμενοι των
ανωτέρω παρακαλούμεν την Υμετέραν
Σεβασμιότητα, όπως ευδοκήση να
εισηγηθή προς την επί των ευαγών
σκοπών επιτροπήν την παράκλησιν
ημών, όπως εν περιπτώσει παρ' όλας τας
προσπαθείας, ας ήθελε καταβάλει η
Εφορεία προς εξασφάλισιν των πόρων
δια την κανονικήν και απρόσκοπτον
λειτουργίαν των σχολών, δεν κατορθωθή
να εξασφαλισθή εκ των κοινοτικών
πόρων η μισθοδοσία ολοκλήρου του
διδακτικού προσωπικού, να έλθη αρωγός
η επί των ευαγών σκοπών επιτροπή δι'
ανάλογον προς τας ανάγκας
χορηγήματος. Την ευχήν μας δε ταύτην
παρακαλούμεν να λάβητε την
καλωσύνην να διαβιβάσητε από τούδε
προς την επί των ευαγών σκοπών
επιτροπήν" (σελ. 106)
"…απεφασίσθη όπως την προσεχήν
Δευτέραν 27ην τρέχοντος γίνωσιν αι
εγγραφαί των Σχολών ημών ως και του
ενοριακού νηπιαγωγείου αν μέχρι της
Κυριακής προσέλθη άπαν το
προσωπικόν" (σελ. 107)
"…Στ) ο Μητροπολίτης προέβη εις
ανακοινώσεις περί του άλλοτε
αποφασισθέντος να εγερθή ενταύθα
κεντρικού Νηπιαγωγείου δια προσφορών
τετρακοσίων λιρών οθωμ. εκ του
Νηπιαγωγικού επιμελητηρίου Μελάς και
ότι επειδή είχε δηλωθή ότι είναι
δύσκολον η Κοινότης να επιτύχη την
έκδοσιν ... Αυτοκρατορικού
Φιρμανίου(*)..." (σελ. 107)
"…3) εγένετο σκέψις περί του ανοίγματος
των σχολείων και εγνώσθη ότι ήλθε
διαταγή να εκκενωθούν τα σχολεία…"
(σελ. 110)
"…Α) ανεγνώσθησαν αιτήσεις του
Φιλίππου Βασιλείου και του Ναούμ
Παπαγεωργίου …δι' ών ο μεν εζήτει γρ.
453 δια την αξίαν των σανίδων τας
οποίας έδωκε προς διάπραξιν των
σχολείων…" (σελ. 110)
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α/α
20

ΑΠΟΦΑΣΗ
23/6/1913
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Πολύκαρπος

21

23/6/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

22

7/7/1913
Αντιπροσωπεία

Αρχιερατικός
Επίτροπος
(Παπα
Δημήτριος
Οικονόμου)

23

7/8/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

24

7/8/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

ΘΕΜΑ
Υποτροφία
για μαθήτρια
από το
Ζάππειο
Παρθεναγωγε
ίο

Ορισμός
ημέρας
διεξαγωγής
των
εξετάσεων
Μετατροπή
του
Παρθεναγωγε
ίου σε
κατοικία και
στρατιωτικό
γραφείο

Παρουσίαση
του περι
Εκπαιδευτικο
ύ καθεστώτος
διατάγματος
του Γεν.
Διοικητού
Προϋπολογισ
μός σχολείων
1912-1913

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
"…έλαβε (η Αντιπροσωπεία) γνώσιν της

επιστολής του Προέδρου της εφορίας
του Ζαππείου Παρθεναγωγείου(*) δι' ης
ζητείται ίνα σταλή δωρεάν μαθήτρια εις
το Ζάππειον Παρθεναγωγείον.
Προσεκλήθησαν οι διευθυνταί των
σχολών και τους ανετέθη να ερευνήσωσι
να εξεύρωσι μαθήτριαν συγκεντρούσαν
τα προσόντα τα οποία ορίζει ο
κανονισμός και ληφθή κατόπιν οριστική
απόφασις..." (σελ. 113)
"…απεφασίσθη, ίνα αι εξετάσεις γίνωσι
κατά τας ημέρας των Αγίων
Αποστόλων…" (σελ. 113)
"…Κατά πρότασιν του στρατιωτκού
διοικητού του ενταύθα στρατοδικείου
προς επιδιόρθωσιν του Παρθεναγωγείου
ως κατοικίας και στρατιωτικού γραφείου,
απεφασίσθη παμψηφεί όπως εκ του
Ταμείου της Ιεράς εκκκλησίας του Αγίου
Γεωργίου καταβληθώσιν τα έξοδα από
150-200 δραχμών" (σελ. 114)
"…έλαβε γνώσιν του περί του
εκπαιδευτικού καθεστώτος διατάγματος
της Α. Εξοχότητος του Γ. Διοικητού κ.
Δραγούμη…" (σελ. 115)
"…Είτα συνεσκέφθη περί του
Προϋπολογισμού των σχολείων δια το
σχολικόν έτος 1912-1913 και ωρίσθη ως
εξής. Εσοδα: Εξ επιδόματος λιρ. Οθωμ.
250. Από ενοίκια λίρ οθωμ. 270. Από την
εκκλησίαν λίρ. Οθωμ. 200.
(Σύνολον)=720. Εξοδα: εις διδασκάλους,
Διευθυντή λίρ οθωμ. 70. Εις διδασκάλας,
Διευθύντριαν λίρ. οθωμ. 50. (τέσσερις) 4
διδασκάλισσαι λίρ οθωμ. 120, (δύο) 2
νηπιαγωγοί λίρ. οθωμ. 48. Εις ψάλτας
λίρ. οθωμ. 80. Εις παιδονόμους λίρ.
οθωμ. 30. Εις κανδηλάπτας λίρ. οθωμ.
48. Εις έξοδα σχολείων λίρ. οθωμ. 30. Εκ
δανείου λίρ. οθωμ. 20. (Σύνολο) λίρ.
οθωμ. 636" (σελ. 115)
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α/α
25

ΑΠΟΦΑΣΗ
30/8/1913
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Πολύκαρπος

ΘΕΜΑ
Κατασκευή
και
επιδιόρθωση
θρανίων

26

1/12/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Ενοικίαση
άνω
πατώματος
του
Νηπιαγωγείο
υ

27

12/9/1914
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Παραχώρηση
αδείας
διαπραγμάτε
υσης, ώστε να
γίνει
δάσκαλος ο κ.
Γακίδης

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"…Ανατίθεται εις την εφορίαν να
κατασκευάση όσα θρανία θα χρειασθώσι
και ότι επιδιορθώσεις θα χρειασθώσι δια
τα σχολεία…" (σελ. 115)
"…απεφάσισεν την ενοικίασιν του άνω
πατώματος του …Νηπιαγωγείου εις τον
Ανδρέαν Αναστασίου αντί μηνιαίου
μισθώματος είκοσι (αριθ. 20) δραχμών
όλων των εξόδων ανηκόντων εις τον
ενοικιαστήν εκτός του διορθώματος της
υδραντλίας διορθουμένης υπό της
εφορίας..." (σελ. 115)
"…η επιτροπή της εκκλησίας
παρεχώρησεν την άδειαν εις τον κ.
Γακίδην να διαπραγματευθή να γίνη
διδάσκαλος εις την πατρίδα του…" (σελ.
120)
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4.2 Αποφάσεις Εκκλησιαστικής Διοίκησης
Με την εφαρμογή του κοινοτικού τρόπου διοίκησης στην οθωμανική
αυτοκρατορία τα Μικτά Εκκλησιαστικά Συμβούλια αποτελούσαν το ανώτερο
συλλογικό όργανο της Κοινότητος234. Ο Μητροπολίτης ήταν η κεφαλή της εκάστοτε
κοινότητος, ο οποίος προήδρευε όλων των διοικητικών της οργάνων. Οι εξουσίες
που παραχωρήθηκαν στον Πατριάρχη, και κατ’ επέκταση και στους Μητροπολίτες,
προσέδιδαν στους ταγούς της Εκκλησίας εξουσία εθνάρχου.
Έτσι, αναπτύσσονται στενές σχέσεις μεταξύ εκκλησίας και πολιτών, με
αποτέλεσμα οι εκκλησιαστικοί κανόνες και αποφάσεις να επηρεάζουν την
καθημερινότητα των πολιτών.
Λόγω λοιπόν της αλληλοπεριχωρήσεως πολιτικής και εκκλησιαστικής
εξουσίας, λαμβάνονταν αποφάσεις για θέματα καθαρά εκκλησιαστικού
ενδιαφέροντος και διοίκησης, από πολιτικές διοικητικές αρχές, όπως των Μικτών
Εκκλησιαστικών Επιτροπών, της Αντιπροσωπείας ή της Δημογεροντίας.
Τα εν λόγω διοικητικά όργανα αποφάσιζαν για το διορισμό των ιεροψαλτών,
την καθιέρωση του τιμολογίου των ιεροπραξιών, τη λειτουργία των φιλόπτωχων
ταμείων, τον διορισμό και την κατανομή αξιωμάτων των Εκκλησιαστικών
Επιτρόπων, την ανέγερση και τις επισκευές των ναών κ. ά.
Σχετικά με την ανέγερση και τις επισκευές παλαιών ναών το άρθρο 5 του
Υπομνήματος του Υπουργού των Εξωτερικών, περί της εφαρμογής του Χάττ-ιΧουμαγιούν, αναφέρει ότι˙ «Ουδέν πρόσκομμα εγένετό ποτε εις την ανέγερσιν νέων
εκκλησιών ή την επισκευήν των αρχαίων. Μακράν του να φέρωσι προσκόμματα, ο
Κυριάρχης και η Κυβέρνησις χορηγούσι πολλάκις βοηθήματα υπέρ των ευσεβών
εκείνων ιδρυμάτων, είτε δια παραχωρήσεων δωρεάν των οικοπέδων, είτε δια
χρηματικών επιχορηγήσεων»235.
Στον Κώδικα αποφάσεων της Αντιπροσωπείας της Φλώρινας 1907-1913
περιλαμβάνονται συνολικά 42 αποφάσεις, οι οποίες έχουν σχέση με θέματα
αμιγώς εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος. Οι 6 εξ αυτών είναι αποφάσεις της
Εκκλησιαστικής Επιτροπής, που είναι το κατ’ εξοχήν όργανο το οποίο αποφάσιζε
για θέματα της εύρυθμης λειτουργίας των ενοριών.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή εκλέγονταν από τα μέλη της Αντιπροσωπείας δια
μυστικής ψηφοφορίας. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Θεμελιώδους Κανονισμού του
Πατριαρχείου (1902), αποτελούνταν από 6 μέλη τα οποία υπηρετούσαν για δύο

234

Τα Μικτά Εκκλησιαστικά Συμβούλια όπως ορίζει το άρθρο 40 του Θεμελιώδους Κανονισμού του
Πατριαρχείου (1902) είναι 8μελή, με διετή θητεία και άσκηση εξουσίας από 4 μέλη κατ’ έτος.
Παπαστάθη Χ., Οι Κανονισμοί των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων του Οθωμανικού Κράτους και
ος
της Διασποράς, τόμ. 1 Νομοθετικές Πηγές-Κανονισμοί Μακεδονίας, Εκδοτικός Οίκος Αφών
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 139.
235
Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 31.

131

χρόνια, τρία μέλη ανά έτος236. Η Εκκλ. Επιτροπή είχε ως αρμοδιότητες να μεριμνά
για την ευπρέπεια του ναού και την τήρηση της τάξης κατά την τέλεση των ιερών
ακολουθιών, να διορίζει και παύει τους υπαλλήλους, ψάλτες, γραμματείς,
κανδηλανάπτες και ευταξίες. Ο διορισμός και η παύση των ιερέων ήταν
αποκλειστική αρμοδιότητα του Μητροπολίτου237.
Εκτός των 6 αποφάσεων της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, στον υπό
διαπραγμάτευση Κώδικα εντοπίζονται και 2 αποφάσεις της Δημογεροντίας για
θέματα Εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος, καθώς και 2 αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης των πολιτών. Οι υπόλοιπες 32 αποφάσεις ελήφθησαν από το σώμα της
Αντιπροσωπείας.
Αποφάσεις Εκκλησιαστικής Διοίκησης

α/α
1

ΑΠΟΦΑΣΗ
45/12-2-1907
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Άνθιμος

ΘΕΜΑ
Διανομή των
ελληνορθοδό
ξων
οικογενειών
της πόλεως
Φλωρίνης σε
τέσσερις ίσες
ενορίες βάσει
των υλικών
απολαβών

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Α) "…λόγου γενομένου περί της
διαιρέσεως των ενοριών και του
καθορισμού των δικαιωμάτων των
Ελληνορθοδόξων ιερέων της πόλεως
Φλωρίνης, αναγνωρισθείσης υπ' αυτών
διαιρέσεως των ενοριών εις τέσσαρας
καθ' υπολογισμών τας προς αυτάς
υλικάς απολαβάς αυτών ενεκρίθη και
απεφασίσθη ομοφώνως... όπως την μεν
υπ' αριθμ. ενορίαν... λάβη ο Οικονόμος
παπα-Δημήτριος, την υπ' αριθμ. ...λάβη
ο Σακελλάριος παπα Κωνσταντίνος, την
υπ' αριθμ. ενορίαν ...λάβη ο
Σακελλάριος παπα Αθανάσιος και την υπ'
αριθμόν ενορίαν ...λάβη ο Αναστάσιος
Γούνας... Ο άνω γενόμενος χωρισμός των
ενοριών και ο καθορισμός των
δικαιωμάτων των ρηθέντων ιερέων ...",
β) ...αναγνωρισθείσης δε και της
γενομένης υπ' αυτών (των ιερέων)
διαιρέσεως των ενοριών ... ίσαι καθ'
υπολογισμόν ως προς τας υλικάς
απολαυάς αυτών" (Παρατίθεται όλο το
κείμενο της απόφασης στο Παράρτημα)

236
237

Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 135.
Άρθρο 18 του Θεμελιώδους Κανονισμού του Πατριαρχείου (1902). Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 136.
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α/α
2

ΑΠΟΦΑΣΗ
45/12-2-1907
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Άνθιμος

ΘΕΜΑ
Ορισμός των
δικαιωμάτων
-κοινών και
ιδιαιτέρωντων ιερέων.
Μισθός των
κληρικών

3

46/18-3-1907
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Διορισμός
Ιεροψάλτου

4

46/18-3-1907
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

5

46/18-3-1907
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

6

46/18-3-1907
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"Κοινά δικαιώματα των ελληνορθοδόξων
ιερέων Φλωρίνης Ευχέλαια, Χρίσμα,
Τρισάγια (κατά τας κηδείας και κατά τα
Ψυχοσάββατα), Γάμων και Κηδειών τα
δικαιώματα των περιπλέων του ιερέως
της ενορίας προσκαλουμένων ιερέων, το
Φώτισμα εις εκκλησίας, ευχαί
συγχωρητικαί επ' εκκλησίας, λειτουργίες
και μνημόσυνον ονομάτων εν τη
προσκομιδή υψώματα εν τη εκκλησία
δίσκοι Βαΐων, των Αγίων Παθών, της Β΄.
Αναστάσεως, της Σταυροπροσκυνήσεως
και του Σταυρού, παράκλησις εις
εκκλησίας, Φώτισμα των μαγαζείων, τα
εκ χειροτονιών ιερέων, συλλείτουργα και
άπασαι αι αρτοκλασίαι. Ιδιαίτερα
δικαιώματα των Ελλ. Ορθ. ιερέων
Φλωρίνης. Τα εκ Βαπτίσεων, Γάμων,
Κηδειών, Αγιασμών, Παρακλήσεων εν
ταις οικίαις εορτασίμων ημερών αγίων
υψώματα κατ' οίκον και
σαρανταημέρων τεθνεώτων και τας
ευχάς γεννήσεως" (σελ. 9). (Παρατίθεται
όλο το κείμενο της απόφασης στο Παράρτημα)

"...Εκρίθη όπως την προσεχή Κυριακήν
προσκληθή ο…(το όνομα παραλείπεται) ίνα
ψάλη κατά ταύτην και εάν φανή αρεστός
τοις ημετέροις Χριστιανοίς συμφωνηθή
ως ψάλτης της ι. εκκλησίας του Αγ.
Γεωργίου ακολούθως υπό της
Επιτροπής..." (σελ.10)
Απαγόρευση
"... Δ) Επειδή δια των μελών της
στους ιερείς
Αντιπροσωπείας διεβιβάσθησαν
να λαμβάνουν
παράπονα των Χριστιανών κατά των
δικαιώματα
ιερέων της πόλεως Φλωρίνης ζητούντων
πέραν των
όσων έχουν
περισσότερα των κανονικών αυτών
ορισθεί
δικαιωμάτων απεφασίσθη όπως
απαγορευθή αυτοίς τούτο και συστηθή
ότι εις το εξής θα ζητώσι και θα
λαμβάνωσι μόνο τα συνήθη μέχρι τούδε
δι' απάσας τας ιεροτελεστίας
δικαιώματα αυτού μέχρι νεωτέρας
αποφάσεως της Αντιπροσωπείας" (σελ.
10)
Λειτουργία
"...Εξοδα εις βοηθήματα υπέρ
Φιλοπτώχου
πτωχών…Γρ. 407.10" (σελ. 12)
ταμείου
Μισθοδοσία
ψάλτου και
υπηρέτου
εκκλησίας

"...Έξοδα εις μισθούς ψάλτου, υπηρέτου
εκκλησίας…" (σελ. 12)
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α/α
7

ΑΠΟΦΑΣΗ
60/19-8-1907
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Άνθιμος

8

67/24-2-1908
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

ΘΕΜΑ
Διορισμός
Ιερoψάλτου

Περιουσιολόγ
ιο Κοινότητος
όπως
προκύπτει και
καταγράφεται
στο
πρωτόκολλο
παράδοσηςπαραλαβής
του
απερχόμενου
Μητροπολίτο
υ Ανθίμου
στα μέλη της
Αντιπροσωπεί
ας

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"...Α) Ανεγνώσθη αίτησις υπό ημερομ. 17
Αυγ. 1907 του Μιχαήλ Γιαλδίζη δι' ης
λέγει ότι συνωδά της μετά της Εκκλ.
Επιτροπής ιδιαιτέρας συμφωνίας όπως
την πρώτην Κυριακήν μετά την εορτήν
της Παναγίας προσέλθη και αναλάβη τα
εν τη Εκκλησία ως δεξιός ψάλτης
καθήκοντα προσελθών και παρακαλεί
όπως το επί τη βάσει ανυποστάτων
προβλημάτων παρά των εχθρών αυτού
διαδοθέντων προκείμενον πρακτικόν της
Αντιπροσωπείας υπό ημερομ. 27 Ιουλίου
1907 περί της παύσεώς του ακυρωθεί.
Συζητήσεως επί της αιτήσεως ταύτης
γενομένης και ληφθέντος υπ' όψιν ότι η
υφ' ημών εκκλησία έχει απόλυτον
ανάγκην ψάλτου καταλλήλου, ουδενός δ'
ετέρου επί του παρόντος εμφανισθέντος
απεφασίσθη όπως δηλωθή τω ρηθέντι
Μιχ. Γιαλδίζη ίνα αναλάβη τακτικώς την
εκπλήρωσιν των καθηκόντων αυτού
συμφώνως της μετά της Εκκλ. Επιτροπής
συμφωνίας αυτού..." (σελ. 26)
"Γ) Η Α. Σεβασμιότης ο Άγιος Βιζύης
παρέδωκεν εις την Αντιπροσωπείαν 1) το
Χοτζέτι(*) της Ι. Μητροπόλεως, 2)το
φερμάνι(*) της Εκκλησίας Αγίου
Γεωργίου, 3) δεκατρείς κυβερνητικάς
Αδείας λειτουργίας σχολών των εξής
χωρίων. Νεβολιάνης, Γορνιτζόβου,
Σετίνης, Παπάζ, Πεσοσνίτσης,
Αρμέντσκου, Πετρέσκου, Σοροβίτζ,
Αρμενοχωρίου, Κλεστίνης και τριών
σχολών της Φλωρίνης, ήτοι της Αστικής
Σχολής και των δύο Νηπιαγωγείων της
Κάτω συνοικίας των Αγγειοπλαστών και
του Τσιφλικίου. 4) Τα δύο Ταπιά(*) των
επ' ονόματι της Α. Σεβασμιότητος δύο
κοινοτικών κτιρίων ή της Αστικής σχολής
και του Παρθεναγωγείου. 5) Το Ταπί της
εν τω προαυλείω της Μητροπόλεως
άλλοτε υπαρχούσης κοινοτικής οικίας
επ' ονόματι του τέως Ταμίου της Ι.
Εκκλησίας κ. Ηλία Λαζάρου, 6) Την
απόφασιν του διοικητικού συμβουλίου
δια το αγορασθέν όπισθεν του κήπου
των σχολών γήπεδον, 7) Την απόφασιν
του Ιεροδικαστηρίου δια τους μεταξύ της
Βουλγαρικής Εκκλησίας και της Ι.
Μητροπόλεως Τοίχους, 8) Διαφόρους
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

Άνθιμος

ΘΕΜΑ

9

68/29-2-1908
Αντιπροσωπεία

Προαγωγή
του
Μητροπολίτο
υ Ανθίμου σε
Μητροπολίτη
Βιζύης

10

68/29-2-1908
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Εκλογή νέου
Μητροπολίτο
υ Μογλενών
Σμαράγδου

11

68/29-2-1908
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Ορισμός
αντιπροσώπο
υ μέχρι την
έλευση του
νέου
Μητροπολίτο
υ

12

31/10/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

Oρισμού
τιμολογίου
των
ιεροπραξιών

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

αποδείξεις πληρωμής των νομίμων
Τελών εις το δημόσιον ήτοι
Κυβερνητικών φόρων (Βεργί) κτηματικών
φόρων ως και την σχετικήν απόδειξιν δια
την αγοράν των επ' ονόματι της Α.
Σεβασμιότητος κοινοτικών κτηρίων, 9)
Δύο κώδικας παλαιούς ποικίλου
περιεχομένου, 10) τα εξής 7 βιβλία ήτοι
Πρωτόκολλον, Πρακτικών της
Αντιπροσωπείας και Δημογεροντίας, 1
Πρακτικόν Εφορείας και Επιτροπής, 1
Αποφάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου, 1
Πατριαρχικών γραμμάτων και 1
Συμβολαιογραφικών πράξεων, 11)
Τέσσαρας μεγάλους φακέλλους
περιέχοντας τα εισερχόμενα έγγραφα,
ήτοι του έτους 1905 του 1906, του 1907
ως και του 1908, 12) Την σφραγίδα της
Εφορείας και τας κλείδας των
κεκλεισμένων Εκκλησιών και σχολών των
χωρίων Νεβολιάνης και Πεσοσνίτσης"
(σελ. 36)
"…Αον)Ανεγνώσθη τηλεγράφημα της Α.
Παναγιότητος του Οικουμενικού
Πατριάρχου αγγέλλοντος την προαγωγήν
της Α. Σεβασμιότητος του Μητροπολίτου
Μογλενών εις την Ιεράν Μητρόπολιν
Βιζύης. Συνεπεία του τηλεγραφήματος
τούτου εξεφράσθη τηλεγραφικώς η λύπη
της Αντιπροσωπείας επί τη μεταθέσει της
Α. Σεβασμιότητος και υπεβλήθη αφ'
ετέρου παράκλησις περί εκλογής
καταλλήλου διαδόχου" (σελ. 36)
"…Βον) Ανεγνώσθη έτερον τηλεγράφημα
της Α. Θ. Παναγιότητος δηλούσης την
εκλογήν ως Μητροπολίτου Μογλενών
του Πανιερωτάτου Επισκόπου
Μυριοφοίτου κ. Σμαράγδου…"
"...Λόγου γενομένου περί υποδείξεως εις
τον νέον Μητροπολίτην περί καταλλήλου
αντιπροσώπου μέχρι της ενταύθα
ελεύσεως αυτού προς διεκπεραίωσιν των
διαφόρων εν τη Ι. Μητροπόλει
υποθέσεων ενεκρίθη μετά σύσκεψιν
όπως ως τοιούτος υποδειχθή ο
Οικόνομος παπα Δημήτριος..." (σελ. 37)
"Κατά την συνεδρίαν ταύτην
αναγνωσθείσης αναφοράς των κατοίκων
Φλωρίνης, διατυπούντων παράπονα
κατά των ιερέων της κοινότητος
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13

ΑΠΟΦΑΣΗ

13/11/1909
Δημογεροντία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

Σμάραγδος

ΘΕΜΑ

Κανονισμός
των
δικαιωμάτων
των ιερέων

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

αναφορικά των εισπραττομένων
δικαιωμάτων εις τας διαφόρους
ιεροπραξίας, απεφασίσθη όπως προς
διακανονισμόν και ορισμόν τιμολογίου
των ιεροπραξιών εκ μελών επιτροπής και
ως τοιαύτη εξελέγησαν οι κ. κ. Λάζαρος
Γούναρης, Ιωάννης Χ΄΄Τύπε και
Αριστείδης …(;)δόπουλος, ίνα υπό την
προεδρίαν του αρχιερέως μελετήση τα
σχετικά πρακτικά της κοινότητος και
εξετάση τα υφιστάμενα έθιμα και
καταρτίση σχετικά τιμολόγια, όπερ να
υποβάλη κατόπιν εις την μελέτην της
αντιπροσωπείας δια τα περαιτέρω" (σελ.
55)
"...Κατά την συνεδρίαν ταύτην,
παρευρισκομένων των μελών των
αποτελούντων την προς κανονισμόν των
δικαιωμάτων των ιερέων επιτροπήν και
των αποτελούντων την δημογεροντίαν
μελών, υπό την προεδρίαν της Αυτού
Σεβασμιότητος του Μητροπολίτου, από
κοινού σύσκεψις γενομένη
απεφασίσθησαν και ωρίσθησαν τα εξής.
Α΄ ) Τίθενται εις ενέργειαν τα βαπτιστικά
ορισθέντα δικαιώματα δύο κατ'
ελάχιστον όρον γρoσίων ων το εν θα
παραδίδεται εις τον Μητροπολίτην,
απέναντι των εξόδων της εκκλησίας και
δικαίωμα της εκτυπώσεως και
δικαιώματα θερμάνσεως της
Μητροπόλεως, τα δε λοιπά εις το
Εκκλησιαστικόν Ταμείον. Β΄) Ορίζονται
δικαιώματα των ιερέων 1) Δια την
βάπτισιν γρόσια επτά (αρ. 7) δικαίωμα
του ενοριακού ιερέως ανά 3,5 από τον
πατέρα και τον ανάδοχον. Όταν παραστή
και δεύτερος ή τρίτος ιερεύς θα
καταβάλλωνται αναλόγως ...(;) 2) Δια την
κηδείαν την αρχιερατικήν και ιερατικήν
δέκα γρόσια δια τον ενοριακόν ιερέα και
ανά δέκα δια τους άλλους εις την
αρχιερατικήν εκ των δέκα τα πέντε
γρόσια θα πληρώνονται μετά την
κηδείαν και τα 5 εις τα Σαράντα.3) Δια
την αρχιερατικήν και ιερατικήν
λειτουργίαν ή συλλείτουργον, δέκα
γρόσια δια τον ενοριακόν ιερέα και ανά
δέκα δια τους άλλους. Ο ενοριακός
ιερεύς θα γράψη και τα ονόματα. 4) Δια
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ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

τον γάμον, δέκα γρόσια δι' έκαστον
ιερέα, είτε αρχιερατικόν είτε ιερατικόν
και τα ευχέλαια γρ. 10 όλων των ιερέων.
5) Δικαιούνται οι ιερείς του θέντος
δίσκου κατά τον ασπασμόν των
στεφάνων της στέψεως. 6) Δικαιούνται
να δίδωσιν έλαια τοις Χριστιανοίς, καθ'
ας ημέρας ορίζουσι τα εκκλησιαστικά
βιβλία. Μετά ταύτα προσκλήθησαν εις
την Μητρόπολιν και ανεκοινώθησαν εις
τους ιερείς τα ανωτέρω, οίτινες και
εδήλωσαν ότι θα συμμορφωθούν προς
ταύτα" (σελ. 56)
14

12/3/1909
Εκκλησιαστική
Επιτροπή

Σμάραγδος

Κατανομή
αξιωμάτων
νεοεκλεγέντω
ν μελών Εκκλ.
Επιτροπής

15

5/6/1910
Εκκλησιαστική
Επιτροπή

Οικονόμος
Παπα
Δημήτριος

Ανανέωση
καθηκόντων
δεξιού
Ιεροψάλτου,
συμφωνία
ετήσιας
αμοιβής του

16

20/2/1911
Γενική
Συνέλευση

Κωνστάντιος

Ίδρυση
Κετρικής
Εκκλησίας

"…εξελέγη ομοθύμως Ταμίας της
εκκλησίας ο κ. Ιωάννης Χ''τύπε
παγκαριδείς και δισκοφόροι ο κ.
Παντελής Ναούμ και Γραμματεύς ο κ.
Βασίλειος Θεοδοσίου. Βοηθοί και
δισκοφόροι οι κ. Κωνσταντίνος
Θεοδοσίου και Γεώργιος Γρίβας..." (σελ.
47)
"... Προσκληθείς ο κ. Μιχαήλ Γιαλδίζης
αποδέχθη προθύμως ίνα συμφωνήση και
πάλιν δια το αυτόν σχολικόν έτος ως
Ιεροψάλτης δεξιός της Εκκλησίας ημών
Αγ. Γεωργίου, αντί μισθού λιρών
οθωμανικών 54, ήτοι πεντήκοντα
τεσσάρων. Ών αι 35 θα πληρωθώσιν υπό
του Ταμείου της Εκκλησίας, αι δε λοιπαί
19 πληρωθήσονται πάλιν υπό του Ταμίου
της εκκλησίας κ. Ιωάννου Χ΄΄Τύπε,
ούτινος εμετρήθησαν τη συνδρομή των
ενταύθα πολιτών αποκλειστικώς περί του
Μιχαήλ Γιαλδίζη μόνον..." (σελ. 54)
"...3ον) Τη Συστάσει του Προέδρου και
κατόπιν καταδείξεως υπ' αυτού της
ανάγκης προς ανίδρυσιν κεντρικής
εκκλησίας της υπαρχούσης ευρισκομένης
έξω της πόλεως κατηρτίσθη ενδεκαμελής
επιτροπή εκ των κυρίων Θεοδώρου Αν.
Πύρζα, Κωνσταντίνου Μ. Σαπουντζή,
Αθανασίου Χρ. Βόϊκου, Αναστασίου Β.
Σαπουντζή, Χατζή Τύπε, Παντελή Ναούμ,
Πέτρου Γ. Καλλήνη, Αλεξίου Δ. Σαμαρά,
Θεοδώρου Δ. Μητσάρε, Βασιλείου Π.
Δεράλα και Ηλία Δέλιου Κασάπη, οίτινες
κατόπιν μελέτης επί του προκειμένου
θέλουσι επιδιώξει τελειωτικώς την
ανέγερσιν τοιαύτης εκκλησίας. Προς τον
σκοπόν δε αυτόν αμέσως ηνοίχθη
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κατάλογος συνδρομών αίτινες ανήλθον
εις λίρας 250..." (σελ. 69)
17

20/2/1911
Γενική
Συνέλευση

Κωνστάντιος

Ίδρυση
νεκροταφείου
της
Κοινότητος

18

3/6/1911
Εκκλησιαστική
Επιτροπή

Κωνστάντιος

Αναδιορισμός
Ιεροψάλτου
Μιχαήλ
Γιαλδίζη

19

4/6/1911
Εκκλησιαστική
Επιτροπή

Κωνστάντιος

Εκ νέου
καθορισμός
απολαβών
Ιεροψάλτου Δασκάλου
Μιχαήλ
Γιαλδίζη

20

3/10/1911
Εκκλησιαστική
Επιτροπή
(έκτακτη)

Αρχ.
Επίτροπος
Οικoνόμου
παπα
Δημήτριος

Άδεια ταφής

21

14/10/1911
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

Αρχ.
Επίτροπος
Οικονόμος
παπα

Αποστολή
τηλεγραφήμα
τος και
τέλεση

"...4ον) Επίσης συνέστη τετραμελής
επιτροπή εκ των Στεργίου Χρηστίδη, Θ.
Φιλιππίδη, Αθανασίου Ι. Ψωμά και
Βασιλείου Σωτηρίου, ήτις θέλει
φροντίσει να εξεύρη τόπον εις ον θέλει
εγκαθιδρυθή το νεκροταφείον της
κοινότητος, τοιούτου μη υπάρχοντος"
(σελ. 69)
"Συνελθούσης της Επιτροπής της
Εκκλησίας εις συνεδρίασιν υπό την
προεδρίαν του Μητροπολίτου και
λαβούσης υπ' όψιν την υποχρέωσιν, ην
έχει προς τον Ιεροψάλτην Μιχαλάκην
Γιαλδίζην, ίνα δηλώση αυτώ ότι και κατά
το εαυτόν έτος θα κρατήση ως ψάλτην
της. Κατόπιν συσκέψεως επί του
προκειμένου αποφασίζει, όπως
αναδιορίση και πάλιν τον Ιεροψάλτην ως
δεξιόν αντί μισθού 67 εξήκοντα επτά
λιρών ετησίως, με την υποχρέωσιν, ίνα
αναλάβη και είκοσι (20) ώρας καθ'
εβδομάδα ως διδάσκαλος εις ταις
Κοινοτικαίς Σχολαίς, ως και κατά το
προαπελθόν έτος την απόφασιν δε
ταύτην απεφασίσθη να κοινοποιήση εις
τον εν λόγω Ιεροψάλτην" (σελ. 77)
"…ο Ιεροψάλτης Μιχ. Γιαλδίζης δεν
δέχεται αντί μισθού εξήκοντα και επτά
(67) λιρών κατόπιν σκέψεως λαβούσης
υπ' όψιν, ότι αι οικονομικαί ανάγκαι
είναι εξογκωμέναι αποφασίζεται όπως
αυξήσει τον μισθόν αυτού κατά πέντε
λίρας ήτοι διορίζει αυτόν αντί μισθού
εβδομήκοντα και δύο λιρών (αρ. 72)
τουρκιστί... " (σελ. 79)
"Συνελθούσης της εκκλησιαστικής
επιτροπής εις συνεδρίαν εκτάκτως υπό
την προεδρίαν του Αρχ. Επιτρόπου
Οικονόμου Παπα Δημητρίου, και
συσκέψεως γενομένης, απεφασίσθη και
επετράπη εις το προαύλιον της
εκκλησίας (εν τη Β θέσει) να κηδευθή επί
παλαιού μνήματος ο Βασίλειος Σπάσε
δωρεάν, δια λόγους εθνικούς" (σελ. 85)
"Συνελθούσης της αντιπροσωπείας εις
συνεδρίαν εκτάκτως υπό την προεδρίαν
του Αρχιερατικού επιτρόπου Οικονόμου
Παπα Δημητρίου και συσκέψεως
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ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Δημήτριος

ΘΕΜΑ
μνημοσύνου
του
δολοφονηθέν
τος
Μητροπολίτο
υ Γρεβενών
Αιμιλιανού

22

13/12/1911
Δημογεροντία

Κωνστάντιος

Διενέργεια
εράνου υπέρ
πτωχών πρό
των
Χριστουγέννω
ν

23

13/4/1912
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Ρυθμίσεις για
το έθιμο της
προσκόμισης
κολλύβων

24

13/4/1912
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Καθορισμός
τιμολογίου
του
νεκροταφείου

25

24/5/1912
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

Κωνστάντιος

Αποστολή
συνδρομών
ομογενών εξ
Αμερικής για
την ίδρυση
νεκροταφείου

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

γενομένης, απεφάσισε επί τω ακούσματι
της στυγεράς δολοφονίας του Σ.
Μητροπολίτου Γρεβενών κ. Αιμιλιανού η
Κοιν. Αντιπροσωπεία την σύνταξιν προς
τον Μ. Βεζύρην, τον Οικουμ. Πατριάρχην,
τους ομογενείς Βουλευτάς και τους εν
Καλαί Πολιτικόν Σύνδεσμον του κάτωθι
τηλεγραφήματος.... Επίσης απεφάσισε
ίνα τελεσθή μνημόσυνον υπέρ
αναπαύσεως του Μακαρίτου κ.
Αιμιλιανού" (σελ. 86)
"Συνελθούσα η Δημογεροντία υπό την
προεδρίαν του Μητροπολίτου και
λαβούσα υπ' όψιν, ότι κατά τας εορτάς
των Χριστουγέννων δέον να
διανεμηθώσιν ελέη εις τους πτωχούς,
απεφάσισε, ίνα διορισθή εις εκάστην
ενορίαν ανά μία επιτροπή διμελής μετά
του Ιερέως του, ίνα περιερχομένη τας
οικίας συλλέξη εράνους και επ'
εκκλησίας δε κοινοποιηθή τοις
Χριστιανοίς" (σελ. 88)
"…Μετά ταύτα γενομένης συζητήσεως
περί του εθίμου του να βράζωσι αι
γυναίκες κατά τας Κυριακάς κόλλυβα και
λοιπά πρό των αγίων εικόνων επειδή
τούτο αντίκειται εις την εκκλησιαστικήν
τάξιν αποφασίζεται, όπως ταύτα
βράζονται μόνον κατά τα σάββατα, τας
δε Κυριακάς μόνον οι έχοντες
μνημόσυνα αρχιερατικά. Προς τούτοις δε
απαγορευθή εις τας γυναίκας του να
ίστανται προ του σημείου,
υποχρεουμένων να μεταβαίνουσι εις τον
γυναικωνίτην..." (σελ. 97)
"Σήμερον Παρασκευή 13 Απριλίου
συνελθούσα η έντιμος Αντιπροσωπεία
εις συνεδρίαν υπό την προεδρίαν του
Μητροπολίτου και λαβούσα υπ' όψιν
...Είτα καθορίζει τιμολόγιον του
Νεκροταφείου Αη(1η) τάξις 500 οι δε
έχοντες μνήματα 250 Βα(2α) τάξις 200…"
(σελ. 97)
"Συνελθούσα εκτάκτως σήμερον τη 24
Μαΐου η σεβαστή Αντιπροσωπεία υπό
την προεδρίαν του Μητροπολίτου κ.
Κωνσταντίου εις Συνεδρίαν, λαβούσα
γνώσιν της υπό ημ. 1ης Μαΐου
αποστελλομένης επιστολής παρά των εν
Αμερική …πατριωτών δι' ης
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23/6/1912
Εκκλησιαστική
Επιτροπή

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

Κωνστάντιος

ΘΕΜΑ

Διορισμός
νέου
ιεροψάλτου
σε
αντικατάστασ
η του
παλαιού

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

αποστέλλουσι και συνάλλαγμα εκ
φράγκων 2005, 27/100 ήτοι 20φρ. 100
και 1/4 συνδρομών δια το μελετώμενον
νεκροταφείον της Κοινότητος απεδέχθη
μετ' ευχαριστίας την δωρεάν ταύτην,
απεφάσισε, όπως εκφρασθώσι αι
ευχαριστίαι της Κοινότητος ιδιαιτέρως
και δια δημοσιεύσεως προς τους έχοντας
ακμαίον και ζωηρόν πατριωτικόν
αίσθημα πατριώτας, εκ δε του ποσού του
ανωτέρω διατεθώσι μεν τριάκοντα και
έξι και ήμισυ λίραι 36,1/2 δια την
εξαγοράν του γηπέδου του
Νεκροταφείου του αγορασθέντος, το
υπόλοιπον των χρημάτων ήτοι λίραι
πεντήκοντα και ήμισυ αρ. (50,1/2) να
κατατεθή παρά τω ταμία της Κοινότητος
κ. Βάνε Βαλλιάκα υποχρεουμένω εις
πρώτην ζήτησιν παρά της σεβαστής
αντιπροσωπείας να παρουσιασθή το
ανωτέρω ποσόν, τούτο δε αποφασίζεται
ένεκα της ανεπαρκείας του ποσού προς
περιτοίχισιν του ορισθέντος γηπέδου.
Είτα αποφασίζεται να προτραπώσι οι εν
Αμερική πατριώται όπως ανασυστήσωσι
την αναλαβούσαν την διεκπεραίωσιν του
έργου αδελφότητά των, ίνα κατορθωθή η
σύστασις του νεκροταφείου απαιτούντος
τουλάχιστον άλλων εκατόν λιρών" (σελ.
97)
"…η Εκκλησιαστική Επιτροπή …λαβούσα
υπόψιν, ότι ο ψάλτης της Ι. Εκκλησίας κ.
Γιαλδίζης δεν θα ή δυνατόν να
αναδιορισθή με τον αυτόν μισθόν και
κατόπιν της απαλλαγής της Κοινότητος
από της υποχρεώσεώς της προς αυτόν
συνωδά τω συμβολαίω αυτού,
αποφασίζει κατόπιν τηλεγραφικής
ερωτήσεως προς τον εν
Κωνσταντινουπόλει Ανταποκριτήν της
Α.Σ. (Αυτού Σεβασμιότητος) να ερωτηθή ο εν
Σκοντάρει διατελέσας ως ψάλτης
Αντώνιος Δεληγιάννης απόφοιτος της
Εκκλησιαστικής Λεωντίου Σχολής αν
δέχηται αντι μισθού 60-65 και αν μεν
δέχεται να προβή εις συμφωνίας μετ'
αυτού. Ελθούσης καταφατικής
απαντήσεως σήμερον παρά του
Αντιπροσώπου δια τηλεγραφήματος
δηλούντος, ότι διωρίσθη και ότι έρχεται,
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

27

7/7/1912 (δεν
αναφέρεται το
σώμα που
συνεδριάζει)

Οικονόμος
παπα
Δημήτριος

Πρωτόκολλο
Παράδοσης
Παραλαβής
από τον
αποχωρούντα
Μητροπολίτη
Κωνστάντιο
στον
Αρχιερατικό
Επίτροπο

28

16/7/1912
Αντιπροσωπεία

Οικονόμος
παπα
Δημήτριος

Πρωτόκολλο
Παράδοσης
Παραλαβής
από τον
Αρχιερατικό
Επίτροπο
στον νέο
Μητροπολίτη
Μογλενών
Πολύκαρπο

29

9/8/1912
Αντιπροσωπεία

Οικονόμος
παπα
Δημήτριος

Εκδηλώσεις
κατά την
υποδοχή του
νέου
Μητροπολίτο
υ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

αποφασίζεται αυθωρεί ο διορισμός
αυτού αντί του μισθού, όστις ωρίσθη
υπό του ανταποκριτού του
Μητροπολίτου, ήτοι αντί λιρών
εξήκοντα..." (σελ. 98)
"Σήμερον 7ην Ιουλίου 1912, παρέδωκέ
μοι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βοδενών κ.κ. Κωνστάντιος ως αποχωρών
εντεύθεν μας παρέδωσεν τα όλα εν τη
υπ' αριθμ. Συνεδρία 68 και ημερ. 29ης
Φεβρουαρίου 1908 διάφορα έγγραφα
σημειούμενα και έπιπλα
καταχωρούμενα, έπιπλα, σκεύη διάφορα
ανήκοντα τη Κοινότητι, εξαιρουμένων
των επίπλων και σκευών, άτινα ένεκα της
φθοράς αυτών δεν παρέλαβον
υποστάντων φθορών ένεκα του καιρού.
Προς τούτοις αποδείξεις ασφαλειών
Σχολών και Κοινοτικών κτιρίων
παρέδωκεν εφ' ώ και σημειούμεν" (σελ.
103)
"Ο υποφαινόμενος αρχιερατικός
επίτροπος βεβαιώ ότι παρέδωκα εις τον
νέον Μητροπολίτην κ. Πολύκαρπον ως
πράγματα της Μητροπόλεως τα παρά
των προκατόχων εναπομείναντα εις την
Μητρόπολιν. 1 μεγάλο γραφείον, 2
καναπέδες του γραφείου, 2 πολυθρόνας,
2 γωνίας, 2 κρεβάτια μικρά σιδηρά, 1
τραπέζι του φαγητού με δύο φύλλα εκ
των πλαγίων, 2 καναπέδες ξυλίνους, 1
λάμπα παλαιά κρεμαστήν, 1 μεγάλο
τραπέζι της κουζίνας παλαιόν,
στρόγγυλον μικρόν τραπέζιον, τασάκια
τσιγάρων, 2 μικρά τραπέζια τετράποδα, 6
παλαιά παραπετάσματα, ... (;)και 1
ντολαπάκι, δύο πολυελαίους, 5
μαξιλλάρια, 1 μηνδερλίκι, 1 κανδήλα, 1
βιβλιοθήκη, μία γωνία, ...καί τινα άλλα
σκεύη τα όντα καταχωρημένα εν
πρακτικώ επί ημερομηνία 29
Φεβρουαρίου 1908 της 68 συνεδρίας, εκ
των οποίων αρκετά δεν υπάρχουσιν διότι
κατεστράφησαν ένεκα της χρήσεως των
προκατόχων Μητροπολιτών" (σελ. 104)
"Συνελθούσα η αξιότιμος Αντιπροσωπεία
υπό την προεδρίαν του Αρχιερατικού
Επιτρόπου Οικονόμου Παπα Δημητρίου
εις τακτικήν συνεδρίαν αναφορικώς του
ζητήματος περί της υποδοχής του
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

30

23/8/1912
Αντιπροσωπεία

Οικονόμος
παπα
Δημήτριος

31

21/2/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

ΘΕΜΑ
Πολυκάρπου

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Μητροπολίτου ημών κ. κ. Πολυκάρπου
ως λαβούσα γνώσιν ότι η εκ
Κωνσταντινουπόλεως αναχώρησίς του
θέλει γίνει ακριβώς την 16 ή 17
τρέχοντος, απεφασίσθη Αον) Να
ειδοποιηθή ο ορθόδοξος πληθυσμός επ'
εκκλησίας, όπως εξέλθη εις
προϋπάντησιν αυτού μέχρι του
εργοστασίου του κ. Γκύλου, και όσοι εκ
των πολιτών δέχονται και έχουσιν
ευχαρίστησιν δύνανται να μεταβώσι
μέχρι και του σταθμού. Βον) Η Αξιότιμος
Αντιπροσωπεία κατά καθήκον μετά του
Επιτρόπου και αντιπρόσωποι απάσης της
Κοινότητος θα μεταβώσιν εις
προϋπάντησίν του μέχρι Σταθμού
Σόροβιτσ. Γον) Ανατίθεται εις τον
διευθυντήν των σχολών ημών κ. Ι.
Παράσχην να εκφωνήση τον εκ μέρους
της κοινότητος και των συντεχνιών
λόγον, και Δον) Άπαντα τα της υποδοχής
έξοδα κατά την εσπέραν της ελεύσεως
του εν τη έδρα θα καταδαπανηθώσιν
υπό του ταμείου της Εκκλησίας Αγ.
Γεωργίου" (σελ. 105)
Ορισμός
"…αναγνωσθέντος τηλεγραφήματος του
εκπροσώπων
Μητροπολίτου ημών κ. Πολυκάρπου, ότι
της
Αντιπροσωπεί την προσεχή Κυριακήν 26ην τελευτώντος
κατέρχεται εν τη έδρα του, απεφασίσθη
ας που θα
παρακαθήσου ως και εν τω προηγουμένω πρακτικώ, ίνα
ν στο Δείπνο
εξέλθη η Αξιότιμος Αντιπροσωπεία εις
της υποδοχής
προυπάντησίν του μέχρι του Σόροβιτσ
του νέου
και καταβληθώσιν τα έξοδα της πρώτης
Μητροπολίτο
βραδειάς υπό του Ταμείου της Ιεράς
υ
Πολυκάρπου
Εκκλησίας, μεθ' ου και θα
παρακαθήσωσιν εις τον δείπνον της
εσπέρας της ελεύσεώς του εκ της
Αντιπροσωπείας οι κ. κ. Ταμίας Ιωάννης
Δ. Βαλάκας και εκ των μελών οι κ.
Ιωάννης Χ΄΄Τύπης και Νικόλαος Παπα
Κωνσταντίνου..." (σελ. 107)
Αναβολή
"…Δ) Ανεγνώσθη παραίτησις της
απάντησης σε επιτροπής της εκκλησίας. Ανεβλήθη η
έγγραφο
απόφασις δι' άλλην συνεδρίαν..." (σελ.
παραίτησης
111)
της
Εκκλησιαστικ
ής Επιτροπής
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α/α
32

ΑΠΟΦΑΣΗ
26/2/1913
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Πολύκαρπος

ΘΕΜΑ
Αποδοχή
αιτήματος
παραίτησης
της
εκκλησιαστικ
ής επιτροπής

33

26/2/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

34

28/7/1913
Αντιπροσωπεία

Αρχιερατικός
Επίτροπος
Παπα
Δημήτριος
Οικονόμος

Διορισμός
νέων μελών
ως
εκκλησιαστικ
ών επιτρόπων
σε
αντικατάστασ
η των
παραιτηθέντ
ων
Ανέγερση του
τοίχου του
Αγίου
Παντελεήμον
ος. Γίνεται
λόγος για το
εκεί υπάρχον
Αγίασμα

35

7/8/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Προϋπολογισ
μός σχολείων
1912-1913.
Εσοδα από
επίδομα από
την Εκκλησία
και Εξοδα για
τους Ψάλτες
και για τους
Κανδηλανάπτ
ες

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"…Α) Απεδέξατο την παραίτησιν των
επιτρόπων της εκκλησίας, αφ' ου αύτη
μεθ' όλας τας προτροπάς όπως αποσύρη
την παραίτησιν επέμειναν εις την
παραίτησιν, μη αποδεξαμένου και του
επιλαχόντος Λαζάρου Γούναρη…" (σελ.
111)
"…Β) Ανέθηκε δε την επιτροπείαν της
εκκλησίας εις τους κ. Χριστάκην
Φιλιππίδην ως Ταμίαν, Θεόδωρον Π.
Χριστίδην ως γραμματέα και Παντούκαν
Παντελήν βοηθόν επιτρόπου, ευχηθείσα
αυτούς τα εικότα…" (σελ. 111)

"…απεφάσισε, ίνα κτισθή ο τοίχος του
Αγίου Παντελεήμονος και περιορισθή ο
αγιασμός με κλειδί αφού επεκταθή ο
τοίχος εις 30 μέτρα μήκος και 2,1/2
ωσαύτως ύψος. Τα δε έξοδα τα προς
αποπεράτωσιν του τοίχου και του
αγιασμού, θα καταβληθώσιν εκ του
ταμείου της εκκλησίας του Αγίου
Γεωργίου, αφού προηγουμένως διορισθή
επιτροπή επί τούτω, ήτις θέλει εγκριθή
εις άλλην συνεδρίαν περί συνδρομών
προαιρετικών, αποτελουμένης εξ ενός
ιερέως και ενός πολίτου..." (σελ. 114)
…Είτα συνεσκέφθη περί του
Προϋπολογισμού των σχολείων δια το
σχολικόν έτος 1912-1913 και ωρίσθη ως
εξής. Εσοδα: Εξ επιδόματος λιρ. Οθωμ.
250. Από ενοίκια λίρ οθωμ. 270. Από την
εκκλησίαν λίρ. Οθωμ. 200.
(Σύνολον)=720. Εξοδα: εις διδασκάλους
Διευθυντήν λίρ οθωμ. 70. Εις
διδασκάλας, Διευθύντριαν λίρ. οθωμ. 50.
(τέσσερις) 4 διδασκάλισσαι λίρ. οθωμ.
120, (δύο) 2 νηπιαγωγοί λίρ. οθωμ. 48.
Εις ψάλτας λίρ. οθωμ. 80. Εις
παιδονόμους λίρ. οθωμ. 30. Εις
κανδηλάπτας λίρ. οθωμ. 48. Εις έξοδα
σχολείων λίρ. οθωμ. 30. Εκ δανείου λίρ.
οθωμ. 20. (Σύνολον) λίρ. οθωμ. 636"
(σελ. 115)
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α/α
36

ΑΠΟΦΑΣΗ
30/8/1913
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Πολύκαρπος

ΘΕΜΑ
Επιδιόρθωση
Μητροπόλεω
ς

37

30/8/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

38

1/12/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

39

1/12/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Κατεδάφιση
εξωτερικού
τοίχου της
εκκλησίας του
Αγ.
Παντελεήμον
ος και
άνοιγμα
θύρας της
Μητροπόλεω
ς προς την
εκκλησία
Αύξηση
επιδόματος
του
Μητροπολίτο
υ
Επάνδρωση Ι.
Μονών Αγίου
Μάρκου και
Κλαδορράχης

40

23/12/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Τοποθέτηση
θερμαστρών
και
παραπετάσμα
τος στο Ναό

41

23/12/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Καθιέρωση
περιαγωγής
δίσκων

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"Σήμερον 30ην τρέχοντος ε.έ. η Α.
Αντιπροσωπεία συνελθούσα εις
συνεδρίασιν υπό την προεδρίαν της Α. Σ.
του Μητροπολίτου Πολυκάρπου
συνεζήτησε και απεφάσισεν επί των
εξής. ...Αποφασίζεται η επιδιόρθωσις της
Μητροπόλεως και ανατίθεται η εργασία
εις τον κ. Νικόλαον Σίσκον και Χρ.
Φιλιππίδην…" (σελ. 115)
"…Αποφασίζεται η κατεδάφισις του έξω
της ι. εκκλησίας του Αγίου
Παντελεήμονος τοίχου της Κοινότητος
και το άνοιγμα θύρας εκ της
Μητροπόλεως προς την εκκλησίαν" (σελ.
115)

"…Απεφασίσθη η αύξησις του
επιδόματος του Μητροπολίτου…" (σελ.
115)
"…Ανετέθη εις τους κ. Παντελήν Ναούμ
και Χρίστον Παπαθεοδώρου να
μεταβώσιν εις τας Μονάς Αγίου Μάρκου
και Παναγίας Κλαδορράχης να
καταγράψωσι και παραδώσωσιν εις τον
διορισθέντα ηγούμενον αμφοτέρων των
Μονών ιερομ. Ιερόθεον Λάπαν πάσαν
την κινητήν και ακίνητον περιουσίαν των
Μονών με ακριβή σημείωσιν και των
χρεών των Μονών. Η ενοικίασις της
οικίας μηνιαίως άρχεται από 15ης
Δεκεμβρίου 1913 - 15ης Αυγούστου
1915. Ο μισθός του ηγουμένου εκτός των
άλλων εξόδων της διατροφής και
ενδυμασίας θα είναι επί του παρόντος
μηνιαίως λίραι οθωμ. τρείς και ήμυσι"
(σελ. 116)
"…Απεφασίσθη, ίνα τεθώσιν εις την
εκκλησίαν δύο θερμάστραι και να
στρωθή το προ του θρόνου μέρος δι'
υφάσματος και να τεθή και
παραπέτασμα προ της θύρας…" (σελ.
116)
"…Απεφασίσθη, ίνα δια της
ορισθησομένης καινούργιας επιτροπής
να περιφέρωσιν εν τη εκκλησία δίσκον
τρις ή τετράκις του έτους και εν ανάγκη
144

α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

να δοθή τι και εκ του ταμείου της
εκκλησίας…" (σελ. 116)
42

23/12/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Διορισμός
επιτροπής

"…Απεφασίσθη κατόπιν να
συμπληρωθώσιν οι επίτροποι των
εκκλησιών και ενεκρίθησαν και
διωρίσθησαν οι κ. Γεώργιος Γρίβας,
αδελφοί Σίμου ο Κωνσταντίνος
Θεοδοσίου, ο Μήτκας και ο Ίτσκας Σίσε"
(σελ. 116)
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Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Αποφάσεις Δικαστικές.
Συμβολαιογραφικές
5.1 Αποφάσεις δικαστικές
Η δικαστική εξουσία στην γεωγραφική επικράτεια μιας κοινότητος ασκούνταν
από τα Μικτά Εκκλησιαστικά Συμβούλια και από τα Πνευματικά - Εκκλησιαστικά
Δικαστήρια238. Τα δε «περί των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων κανονίζονται κατά τας
εν ταις Οδηγίαις (Δικονομία) διαγραφομένας διατάξεις»239.
Επίσης επιτελούσε δικαστικά καθήκοντα και η Δημογεροντία για θέματα
προικοσυμφώνων, γάμων και περιουσιακών διαφορών μεταξύ μελών της
κοινότητος240.
Δικαστικά καθήκοντα οργάνωσης και εποπτείας όλων των δικαστηρίων της
περιφέρειας ασκούσε το Δημοτικό Συμβούλιο241.
Από την αναφορά στην υπ’ αριθμ. 68/29-2-1908 Απόφαση της
Αντιπροσωπείας, κατά την οποία γίνεται παράδοση-παραλαβή από τον απερχόμενο
Μητροπολίτη Άνθιμο στον νέο Μητροπολίτη Κωνστάντιο (Ρούση), και στην οποία
μεταξύ άλλων παραδίδεται και βιβλίο «Αποφάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου»,
τεκμαίρεται η λειτουργία δικαστικού οργάνου το οποίο κατέγραφε τις αποφάσεις
του σε ιδιαίτερο βιβλίο.
Συνολικά εντοπίστηκαν 5 αποφάσεις στο βιβλίο Πρακτικών της
Αντιπροσωπείας που παρουσιάζουμε με δικαστικό περιεχόμενο:
α) Στην 1η όπως ελέχθη, γίνεται αναφορά στην ύπαρξη βιβλίου «Αποφάσεων
Πνευματικού Δικαστηρίου»,
β) Στην 4η και 5η γίνεται λόγος για τη λειτουργία Πρωτοδικείου στη Φλώρινα
και

238

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Θεμελιώδους Κανονισμού του Πατριαρχείου (1902)˙ «…τα Μ. Εκκλ.
Συμβούλια …(έχουν ) δικαιοδοσίαν …δικαστικήν» καθώς επίσης και «τα εκκλησιαστικά δικαστήρια,
έχοντα δικαιοδοσίαν εφ’ ολοκλήρου της επαρχίας ή ενός αυτής τμήματος». Πρβλ. και το άρθρο 13
του Υπομνήματος του Υπουργού Εξωτερικών, περί εφαρμογής του Χάττ-ι-Χουμαγιούν, το οποίο
διαλαμβάνει˙ «Ως προς τας δίκας δε τας εξαρτωμένας από των θρησκευτικών νόμων, θέλουσιν
υποβάλλεσθαι αύται, ως και κατά το παρελθόν, ενώπιον της δικαιοδοσίας …των εκκλησιαστικών
κοινοτήτων δια τους χριστιανούς. Τα ειδικά ταύτα δικαστήρια κυβερνώνται δια νόμων και
κανονισμών ειδικών». Παπαστάθη Χ., Οι Κανονισμοί των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων του
ος
Οθωμανικού Κράτους και της Διασποράς, τόμ. 1 Νομοθετικές Πηγές-Κανονισμοί Μακεδονίας,
Εκδοτικός Οίκος Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 139.
239
Άρθρο 50, Εκκλησιαστικά Δικαστήρια, του Θεμελιώδους Κανονισμού του Πατριαρχείου (1902).
Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 140-141.
240
Μπέτσα Γ., Η Κοινοτική Διάσταση στην Εκπαίδευση, Ιστορικές Προβολές-Σύγχρονες Αναφορές,
Παιδαγωγική και Εκπαίδευση 54, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε., 2007, σελ. 55.
241
Μπέτσα Γ., έ.α., σελ. 42.
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γ) Στις αποφάσεις της 25-2-1911 της Δημογεροντίας και της 1/12/1913 της
Αντιπροσωπείας καταγράφεται εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν σε επικύρωση
Διαθήκης και διανομή της περιουσίας αποθανόντος στα συγγενικά του πρόσωπα.
Η αναφορά για παραπομπή του θέματος σε άλλο δικαστικό όργανο να
αποφασίσει περί αυτού, στην απόφαση της Δημογεροντίας που προαναφέραμε της
25-2-1911, αποδεικνύει τη λειτουργία και άλλων δικαστικών οργάνων στην
Κοινότητα242.
Αποφάσεις Δικαστικές

α/α
1

2

ΑΠΟΦΑΣΗ
68/29-2-1908
Αντιπροσωπεία

25-2-1911
Δημογεροντία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Άνθιμος

Κωνστάντιος

ΘΕΜΑ
Αναφορά σε
βιβλίο
"Αποφάσεων
Πνευματικού
δικαστηρίου"
Επικύρωση
Διαθήκης

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
(Κατά την παράδοση του απερχομένου
Μητροπολίτου στην Αντιπροσωπεία παρεδόθη και
βιβλίο) "…Αποφάσεων Πνευματικού

δικαστηρίου" (σελ. 36)
"Συνελθούσης εις τακτικήν συνεδρίαν της
εντίμου Δημογεροντίας …ανεγνώσθη η
υπό ημερ. 18 Φεβρουαρίου και αρ.
Πρωτ. …(δεν αναγράφεται ο αριθμός
Πρωτοκόλλου) αίτησις του Γρηγ. Αθανασίου
πληρεξουσίου Δικηγόρου της
Αικατερίνης Γρηγορίου δι' ης εξαιτείται
την δημοσίευσιν της από ημερ. 9
Οκτωβρίου 1906 διαθήκης του
Γρηγορίου Χρήστου. Της υποθέσεως
ταύτης αρμοδίως ενταύθα κατά την
σημερινήν συνεδρίαν, μετά την νόμιμον
προδικασίαν, εισαχθείσης της
υποθέσεως ταύτης υπό συζήτησιν το
Δικαστήριον κατόπιν προσκλήσεως της
εναγομένης αδελφής του μακαρίτου
Γρηγορίου Χρίστου Αικατερίνης
Αθανασίου κατά του κύρους της
Διαθήκης και μη εμφανίσεως αυτής
συζητήσαν, διασκεψάμενον κατά νόμον.
Επειδή εν τη υπό συζήτησιν διαθήκη
γενική κληρονόμος τυγχάνει η σύζυγος
του διαθέτου Αικατερίνη. Επειδή των
αδελφών μη όντων κατά το Βυζαντινόν
δίκαιον αναγκαίων κληρονόμων η
διαθήκη δεν δύναται να χαρακτηρισθή
...(;) ει μή μόνον εάν προτιμάτο
αδιάφορον πρόσωπον. Επειδή πάσα

242

Αποφάσεις του Πνευματικού Δικαστηρίου της «Ιεράς Μητροπόλεως Μογλενών & Φλωρίνης», τις
οποίες χρησιμοποιήσαμε και εμείς ως πηγή στην σύνταξη της παρούσης μελέτης, δημοσιεύονται
από το Βασίλειο Ηλιάδη στη Μεταπτυχιακή Εργασία του Π.Μ.Σ. της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας
με θέμα «Η ιστορία της Μητροπόλεως Μογλενών – Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας έως το 1967»,
Φλώρινα 2013, σελ. 265-282.
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α/α

3

ΑΠΟΦΑΣΗ

4/3/1912
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

Κωνστάντιος

ΘΕΜΑ

Διευθέτησηδιανομή
ακίνητης
περιουσίας

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

διαθήκη αρμοδίως επικεκυρωμένη
θεωρείται ισχυρά δικαστικώς εκτός των
δημοσίων γαιών και βακουφικών(*)
(Βεζυρική εγκύκλιος 1306). Επειδή η
διαθήκη αυτή φέρει πάντας τους υπό του
νόμου απαιτουμένους τύπους και
επομένως τυγχάνει έγκυρος. Επειδή εκ
της εγκαταστάσεως ταύτης γεννάται
νόμιμον υπέρ της εντολοδότιδος του
πληρεξουσίου Αικατερίνης Γρηγορίου
νόμιμον συμφέρον, επομένως δικαιούται
συνωδά τω 487 άρθρω του οδηγικού
Νόμου να ζητήση την επικύρωσιν και
δημοσίευσιν αυτής. Επειδή εν τη
διαθήκη κληροδοτούνται και άμπελοι,
εξαιρούμεναι υπό του περί διαθηκών
νόμου. Δια ταύτα δικάζον ερήμην της
εναγομένης και αποφασίζον παμψηφεί
Δέχεται την υπ' ημερ. 18 Φεβρ. και αρ.
Πρωτ.... (δεν αναγράφεται αριθμός
Πρωτοκόλλου) αίτησιν της Αικατερίνης
Γρηγορίου περί κηρύξεως εγκύρου της
δημοσιεύσεως της διαθήκης υπό ημ. 9ης
Οκτωβρίου 1906 του συζύγου αυτής
Γρηγορίου Χρήστου και νόμιμον και
δικαίαν κηρύττει την εν λόγω διαθήκην
έγκυρον, εκτελεστήν, εξαιρούν την περί
αμπέλων διάθεσιν του Μακαρίτου
διαθέτου και μή δυναμένων να
συμπεριληφθώσιν και επαφίησι την
επιδίκασιν αυτών εις το αρμόδιον
δικαστήριον, και αποφασίζει, ίνα
απόσπασμα του παρόντος πρακτικού
διαβιβασθή εις τον Χατίζην απαντητικώς
εις τον τεσκερέν του. Εγένετο
απεφασίσθη και εδημοσιεύθη
αυθημερόν" (σελ. 71)
"…ανεγνώσθη η υπό ημερ. 22 Φεβρ. ε.έ.
Αίτησις της Αικατερίνης Σταύρου δι' ης
ζητεί να προσκληθώσι οι συγγενείς του
αποθανόντος ανδρός της Μιχ. Αντωνίου
και Ν. Πατζούρη ίνα συμβιβάσω αυτούς.
Προσκληθέντων των εν λόγω κυρίων και
της αιτουμένης αποφασίζεται, όπως
δοθώσι τοις εν λόγω κυρίοις εκ του
Χανίου οκτώ και ήμισυ (8,1/2) μέτρων εκ
του κάτω μέρους, εκ της ...(;) δοθώσι
7,1/2 μέτρα και εκ του Φούρνου 4 μέτρα
εις την θυγατέρα της Αικατερίνης
Μαρίαν Λαζάρου, εις δε την γυναίκα
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

4

1/12/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Γίνεται λόγος
για ίδρυση
Πρωτοδικείου

5

23/12/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Είσπραξη
χρηματικού
ποσού για την
Νομαρχία και
το
Πρωτοδικείο

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Αικατερίνην εκ του φούρνου τρία (3)
μέτρα. Όσον δ' αφορά, δια την ανήλικον
θυγατέρα τους Μαρίαν, γίνεται
αποδεκτόν και ορίζεται ως επίτροπος
(βαστάζ) και πληρεξούσιος η μήτηρ
αυτής Αικατερίνη Σταύρου (χήρα
Χρήστου), ναζίριν (επόπτης) δε η
Δημογεροντία της Κοινότητος και την
απόφασιν δε ταύτην αποδέχονται οι
ενδιαφερόμενοι και επί τη βάσει της
ληφθείσης αποφάσεως υποχρεούνται να
ενεργήσωσι παρά τη Κυβερνήσει την
έκδοσιν των σχετικών ταπιών(*)..." (σελ.
94)
"Η Κοινοτική Αντιπροσωπεία
συνελθούσα εις συνεδρίασιν υπό την
προεδρίαν της Α. Σ. του Μητροπολίτου κ.
Πολυκάρπου παρόντων και πολλών
άλλων …προκρίτων απεφασίσθη, ίνα
δοθώσιν εκ του ταμείου της εκκλησίας
λίρ. Οθωμ. είκοσι πέντε (αριθ. 25) δι'
έξοδα της επιτροπής της μεταβαινούσης
εις Αθήνας δια το ζήτημα της Νομαρχίας
και του Πρωτοδικείου" (σελ. 116)
"…έλαβε γνώσιν των ενεργειών της Α. Σ.
του Μητροπολίτου και της Επιτροπής εις
Αθήνας περί του Πρωτοδικείου και της
Νομαρχίας και ότι εκ των χωρίων
εισπράχθησαν λίραι οθωμ. 11 και
δραχμαί 78 ήτοι το όλον
συμπεριλαμβανομένων και των εκ του
ταμείου της εκκλησίας δραχμαί 906,
εδαπανήθησαν δραχμαί 790 το δε
υπόλοιπον δραχ. 116 διετέθησαν δια την
επίπλωσιν του γραφείου των
συνεδριάσεων..." (σελ. 116)
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5.2 Αποφάσεις Συμβολαιογραφικές
(Διαθήκες – Έκδοση Εγγράφου Κυριότητας)
Ως ελέχθη στο κεφάλαιο περί κατοχής και διαχείρισης της ακίνητης
περιουσίας της κοινότητος, κάθε κοινότητα είχε στην κατοχή της ακίνητη περιουσία.
Επίσης και οι πολίτες αυτής είχαν την δυνατότητα κατοχής ακίνητης ιδιοκτησίας,
την οποία μπορούσαν να πουλούν και να κληροδοτούν κατά την κρίση τους.
Εκτός της υποχρέωσης εκάστης κοινότητος να διατηρεί κτηματολόγιο στο
οποίο καταγραφόταν η ακίνητη περιουσία της, θα έπρεπε να λειτουργεί και
γραφείο στο οποίο θα φυλάσσονταν τα φιρμάνια, οι τίτλοι ιδιοκτησίας και τα
υπόλοιπα σχετικά έγγραφα. Θα μπορούσαμε να παραλληλίσουμε το συγκεκριμένο
γραφείο με τα σημερινά Συμβολαιογραφεία243.
Η δημοσίευση διαθηκών, και η επίλυση διαφορών για τα σχετικά θέματα,
ανήκε στην δικαιοδοσία των Μικτών Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και της
Δημογεροντίας, στα πλαίσια των δικαστικών τους αρμοδιοτήτων244.
Στην
παρούσα
ενότητα
περιλαμβάνονται
μόνο
4
αποφάσεις
Συμβολαιογραφικού περιεχομένου (3 της Αντιπροσωπείας και 1 της
Δημογεροντίας), και ο λόγος αναφέρεται σε μία εξ αυτών των αποφάσεων.
Συγκεκριμένα, η υπ’ αριθμ. 68/29-2-1908 απόφαση της Αντιπροσωπείας, η οποία
καταγράφει το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής από τον απερχόμενο
Μητροπολίτη Άνθιμο στο νεοεκλεγέντα Κωνστάντιο, αναφέρει ότι μεταξύ των
βιβλίων που παραδόθηκαν στον δεύτερο περιλαμβάνεται και «…1 (βιβλίο)
Συμβολαιογραφικών πράξεων». Από την αναφορά αυτή συμπεραίνεται ότι οι
αποφάσεις συμβολαιογραφικού περιεχομένου καταγράφονταν σε ειδικό βιβλίο.
Οι τρείς άλλες αποφάσεις αφορούν η μεν μία στην έκδοση εγγράφου
κυριότητος για ακίνητο που ανήκε σε πολίτη, οι δε άλλες δύο σε δημοσίευση
διαθηκών.
Αποφάσεις Συμβολαιογραφικές
α/α
1

ΑΠΟΦΑΣΗ
58/12-8-1907
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Άνθιμος

ΘΕΜΑ
Έκδοση
εγγράφου
κυριότητος
για ακίνητα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"... Συζητήσεως γενομένης προς πώλησιν
του οικοπέδου όπερ υπάρχει όπισθεν
των ανεγειρομένων κοινοτικών
μαγαζείων …ουδείς έτερος αγοραστής

243

Άρθρο 48 του Θεμελιώδους Κανονισμού του Πατριαρχείου (1902). Παπαστάθη Χ., Οι Κανονισμοί
ος
των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων του Οθωμανικού Κράτους και της Διασποράς, τόμ. 1
Νομοθετικές Πηγές-Κανονισμοί Μακεδονίας, Εκδοτικός Οίκος Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1984,
σελ. 140.
244
Πρβλ. Παπαστάθη Χ., Κοινοτική περιουσία εκ κληροδοτημάτων, έ.α., σελ. 138.
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

παρουσιάσθη εκτός του κ. Δανιήλ Μούλη
αρτοποιού, απεφασίσθη όπως δοθή τω
κ. Δανιήλ Μούλη το σχετικόν έγγραφον
δι ου ούτος κηρύσσεται κύριος του
ρηθέντος οικοπέδου" (σελ. 23)
2

68/29-2-1908
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

3

11/6/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

4

2/3/1912
Δημογεροντία

Κωνστάντιος

Ύπαρξη
βιβλίου
Συμβολαιογρ
αφικών
πράξεων
Δια διαθήκης
κληροδότηση
οικίας στην
Εκκλησία Αγ.
Γεωργίου
Φλώρινας

Διαθήκη του
αποθανόντος
προς την
σύζυγό του

(Κατά την παράδοση του απερχομένου
Μητροπολίτου στην Αντιπροσωπεία παρεδόθη
και)"…1 βιβλίον Συμβολαιογραφικών

πράξεων" (σελ. 36)
"Κατά την συνεδρίαν ταύτην
συγκληθείσαν εκτάκτως επί τω θανάτω
του αειμνήστου Πέτρου Δεράλα …ο
μακαρίτης δια της υπό χρονολ. 7
τρέχοντος διαθήκης αυτού
εκληροδότησεν εις την Ι. εκκλησίαν ημών
του Μεγαλομάρτυρος αγίου Γεωργίου
την εν τη ενορία τσιφλικίου νεόκτιστον
οικίαν αυτού, την χρησιμεύσασαν ως
νηπιαγωγείον της κοινότητος συνοικίαν
ταύτην, αξίας διακοσίων περίπου λιρών
Τουρκίας..." (σελ. 53)
"Σήμερον 2α τρέχοντος συνήλθεν η
έντιμος Δημογεροντία εις τακτικήν
συνεδρίαν υπό την προεδρείαν του
Μητροπολίτου και εν πρώτοις μεν
ανεγνώσθη η υπό ημερ. 27 τρέχοντος
ε.έ., αρ. πρωτ… αίτησις του Κώτου(;)
Τσικουνάρη συζύγου της Αικατερίνης
Γρηγορίου αποθανόντος δι' ης ζητεί να
μάθη τίνι τρόπω θα δυνηθή να εκτελέση
την Διαθήκην του τέως συζύγου της
Αικατερίνης. Η δημογεροντία
συζητήσασα κατά νόμον επί της
προκειμένης αιτήσεως λαβούσα υπ'
όψιν την υπ' αρ. 25 Φεβρ. τ.έ.
ληφθείσαν υπ' αυτής απόφασιν δι' ης
εκηρύττετο η διαθήκη έγκυρος και
εκτελεστή αποφασίζει, ίνα ο Πρόεδρος
επιδώση το σχετικόν τακρίριον(*) εις την
Κυβέρνησιν προς μετεγγραφήν του υπό
της διαθήκης κληροδοτουμένου τη
συζύγω αυτού Αικατερίνη μεριδίου αφ'
ου προηγουμένως η εν λόγω κυρία
καταβάλλει τα εν τη διαθήκη
αναφερόμενα ενοίκια του μαγαζείου
όπερ ο μακαρίτης Γρηγόριος εχρεώστει
εις το μαγαζείον της Ελλ. Κοινότητος
Νεβολιάνης..." (σελ. 93)
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ΣΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Κεντρική Οθωμανική Διοίκηση.
Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ελληνικό Κράτος.
Πολίτες άλλων χωρών.
6.1 Αποφάσεις που αναφέρονται:
 Στην Κεντρική Οθωμανική Διοίκηση
 Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
 Στο Ελληνικό Κράτος
 Στους πολίτες άλλων χωρών
Μια από τις βασικότερες διακηρύξεις και υποσχέσεις των μεταρρυθμίσεων
(Τανζιμάτ) του οθωμανικού κράτους ήταν η ισότητα των υπηκόων του ανεξαρτήτως
θρησκεύματός τους. Στα πλαίσια αυτής της επιδίωξης, η οθωμανική διοίκηση,
προσπάθησε να εφαρμόσει μια μορφή συλλογικότητας στη διαχείριση των
υποθέσεων των πολιτών. Οι πολίτες το 1842 συμμετείχαν στα επαρχιακά διοικητικά
όργανα κατ’ αναλογία μουσουλμάνοι και υπήκοοι άλλων θρησκευμάτων 3/13. Από
το 1870 όμως έχουμε ίση αντιπροσώπευση όλων των πολιτών ανεξαρτήτως
θρησκεύματος245. Το 1864 αρχίζει η εφαρμογή του νόμου περί Βιλαετίων (vilaet). Η
επικράτεια χωρίζεται σε ευρύτερες διοικητικά γεωγραφικές περιοχές, τα Βιλαέτια,
οι οποίες υποδιαιρούνται σε μικρότερες υποδιοικήσεις, τα Σαντσάκια (sandjak),
τους Καζάδες (Kasa), τα Καντόνια (nahiye), τους Δήμους και τις Κοινότητες246. Εκτός
των Κοινοτήτων, η διοίκηση των οποίων ασκούνταν από τα μέλη τους, στα
διοικητικά όργανα των άλλων διοικήσεων του κράτους έχουμε αντιπροσώπευση
των υπηκόων όλων των θρησκευμάτων247.

245

Μπέτσα Γ., Θεσμικές και λειτουργικές όψεις της εκπαίδευσης των ελληνορθοδόξων κοινοτήτων
της οθωμανικής επικράτειας: από την έναρξη των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ έως την
επανάσταση των Νεότουρκων, Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Εκδοτικός Οίκος
Αδελφών Κυριακίδη α.ε., 2005, σελ. 43.
246
Μπέτσα Γ., Η Κοινοτική Διάσταση στην Εκπαίδευση, Ιστορικές Προβολές-Σύγχρονες Αναφορές,
Παιδαγωγική και Εκπαίδευση 54, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε., 2007, σελ. 62.
247
Ο Διοικητής του Βιλαετίου έχει ευρείες δικαιοδοσίες στην επικράτειά του με τα υπόλοιπα
θεσμοθετημένα όργανα να έχουν διακριτές μορφές εξουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο
υπήρχε αντιπροσώπευση από τις κοινότητες, είχε καθήκοντα διοικητικά, οικονομικά και φορολογικά.
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο, με κοινοτική και εδώ αντιπροσώπευση, ασκεί καθήκοντα
διαχειριστικά στα πλαίσια της πόλης, καθώς και δικαστικά με καθήκοντα οργάνωσης και εποπτείας
όλων των δικαστηρίων της περιφέρειας. Μπέτσα Γ., Θεσμικές και λειτουργικές …», έ.α., σελ. 42.
Πρβλ. και το υπ. Αριθμ. 23 άρθρο του Υπομνήματος του Υπουργού των Εξωτερικών, περί της
εφαρμογής του Χάττ-ι-Χουμαγιούν, το οποίο αναφέρει˙ «…τα επαρχιακά σουμβούλια οφείλουσι να
σχηματίζωνται εκ μελών μουσουλμανικών και μη μουσουλμανικών, ελευθέρως εκλεγομένων υπό
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Εκτός της ίσης συμμετοχής των πολιτών όλων των θρησκευμάτων στη
διοίκηση των επαρχιακών μονάδων, με τις μεταρρυθμίσεις επεκτείνεται, αν όχι
ισότιμα, όμως αντιπροσωπευτικά η συμμετοχή τους και στο κοινοβούλιο 248.
Αυτή η νέα κατάσταση δημιούργησε και άλλες σχέσεις ανάμεσα στους πολίτες
των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων με την κεντρική οθωμανική διοίκηση.
Το πρώτο τμήμα αυτής της ενότητας περιλαμβάνει αποφάσεις (20) της
ελληνορθόδοξης κοινότητας της Φλώρινας, οι οποίες λήφθηκαν στα πλαίσια αυτής
της σχέσης κεντρικής κρατικής διοίκησης και τοπικής κοινοτικής τοιαύτης. Έτσι, επί
παραδείγματι λαμβάνονται αποφάσεις: α) για την εκλογή των αντιπροσώπων στο
Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο, β) εκλογή Βουλευτή και
Μουχτάρη της Κοινότητος, γ) αποστέλλονται συγχαρητήρια τηλεγραφήματα και
διοργανώνονται επετειακές εκδηλώσεις προς τιμήν του Σουλτάνου, δ)
αποστέλλονται τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας για νόμους και αποφάσεις που
στρέφονται κατά των πολιτών της κοινότητος κ.ά.
Το δεύτερο τμήμα περιέχει αποφάσεις (14) που αφορούν στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο. Σύμφωνα με το 1ο άρθρο του Θεμελιώδους Κανονισμού του
Πατριαρχείου (1902), ο Πατριάρχης με τα δύο Σώματα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
και του Διαρκούς Εθνικού Μικτού Συμβουλίου αποτελούσαν την ανωτάτη
Εκκλησιαστική και Εθνική Αρχή249.
Το Πατριαρχείο εκλέγει το Μητροπολίτη, την ανώτερη αρχή της κοινότητος,
και χρηματοδοτεί την ανέγερση σχολικών κτιρίων. Έτσι έχουμε κοινοτικές
αποφάσεις που αποστέλλουν συγχαρητήρια τηλεγραφήματα στον πατριάρχη για
την εκλογή Μητροπολίτου στην επισκοπή τους ή και τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας
για μετάθεση του υπηρετούντος Μητροπολίτου σε άλλη Μητρόπολη. Ακόμα
αποστέλλονταν επιστολές με τις οποίες ζητούσαν την χορήγηση του «Σχολικού
επιδόματος» του Πατριαρχείου για την ανέγερση σχολικών κτιρίων. Τέλος,
λαμβάνονταν αποφάσεις για την τήρηση των εκ του Πατριαρχείου αποσταλεισών
εγκυκλίων ή υποδείξεων εφαρμογής του Πατριαρχικού Τόμου.
Το τρίτο τμήμα του κεφαλαίου περιλαμβάνει τις αποφάσεις (4) του πρώτου
έτους (1913) μετά την απελευθέρωση της Φλώρινας, ως μεταβατικού έτους
αλλαγής από την κοινοτική διοίκηση στην κεντρική κρατική.
Τέλος, το τέταρτο σώμα περιλαμβάνει τρεις αποφάσεις που αναφέρονται οι
μεν δύο σε συνδρομή της κοινότητος Φλωρίνης προς τους σεισμοπλήκτους
κατοίκους της Ιταλίας και την αποστολή ευχαριστηρίου επιστολής προς την
κοινότητα του Προξένου της Ιταλίας στο Μοναστήρι, ενώ η τρίτη κάνει λόγο για την
αποστολή εκ μέρους της κοινότητος ευχαριστηρίου επιστολής προς τους ομογενείς
αδελφούς της Αμερικής για την αποστολή οικονομικής ενίσχυσης.

των λαών…». Παπαστάθη Χ., Οι Κανονισμοί των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων του Οθωμανικού
ος
Κράτους και της Διασποράς, τόμ. 1 , Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 35.
248
Μπέτσα Γ., έ.α., σελ. 43.
249
Παπαστάθη Χ., έ.α., σελ. 132.
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Αποφάσεις σχέσης με το Οθωμανικό Κράτος
α/α
1

ΑΠΟΦΑΣΗ
47/25-3-1907
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Άνθιμος

ΘΕΜΑ
Επιστολή
εκλογής
Χριστιανών
Ορθοδόξων
ως μελών του
Δημαρχείου

2

48/8-4-1907
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Άρνηση
ανάληψης
από τα
νεοδιορισθέν
τα μέλη
καθηκόντων
ως μελών της
Δημαρχείας
και διορισμός
νέων

3

56/20-7-1907
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Απαγόρευση
υποθήκευσης
δημόσιας
έκτασης από
την κεντρική
οθωμανική
κυβέρνηση

4

65/7-2-1908
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Αναβολή
απόφασης
εκλογής νέου
Μουχτάρη

5

68/29-2-1908
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Απαιτείται
κυβερνητική
άδεια για τη
λειτουργία
των σχολών

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"Ανεγνώσθη τεσκερές(*) του προέδρου
της Δημαρχίας Φλωρίνης συνιστώντος
την εκλογήν δύο μελών του Δημαρχείου
Χριστιανών ορθοδόξων συνωδά τω
νόμω. Σκέψεως γενομένης διωρίσθησαν
τοιούτοι οι κ.κ. Αναστάσιος Ιωάννου
Σαπουντζής και Φίλιππος Κάπτσε, οις θα
γνωστοποιηθή ο διορισμός υπό της Α.
Σεβασμιότητος" (σελ. 13)
"Επειδή οι κατά την προηγουμένην
συνεδρίαν διορισθέντες κύριοι Α.
Σαπουντζής και Φίλιππος Κάπτσε
εδήλωσαν ότι αδυνατούσι να δεχθώσι
την υπηρεσίαν αυτήν ως μέλη Δημαρχίας
απεφασίσθη όπως διορισθώσι τοιούτoι
οι κ. κ. Στέργιος Χρηστίδης, Ιωάννης
Δάφος ως και να γνωστοποιηθή τούτο"
(σελ. 14-15).
"Α) Ανεγνώσθη γράμμα υπό ημερ. 26/9
Μαΐου 1907 του κ. Π. Κωνσταντουλάκη
διευθυντού του εν Μοναστηρίω
πρακτορείου της Τραπέζης Ανατολής δι
ου δηλοποιοί ότι συνωδά της
προηγουμένως γνωστοποιηθείσης τη
Αντιπροσωπεία της κοινότητος της
Τραπέζης Ανατολής όπως απέναντι του
εκ 500 λιρών δανείου της κοινότητος
δοθή ενέχυρον τη ρηθείση Τραπέζη
μέρος του τόπου των μαγαζείων,
υποδεικνύει ως ατόμου επ' ονόματι του
οποίου θα γίνη υποθήκευσις τον εκ των
εν Αθήναις μελών αυτής κ. Ιωάννην
Βασιλόπουλον. Επειδή όμως ο τόπος
ούτος τυγχάνει κοινοτικός και
κυβερνητικοί τινες υπάλληλοι
παρεμβάλλουσιν προσκόμματα δια την
υποθήκευσιν του κοινοτικού τόπου ... "
(σελ. 20-21)
"Λόγου γενομένου περί εκλογής νέου
Μουχτάρη(*) μετά σύσκεψιν ικανήν προς
εξεύρεσιν καταλλήλου προσώπου,
ανεβλήθη εις προσεχή συνεδρίαν" (σελ.
33)
"Γ) Η Α. Σεβασμιότης ο Άγιος Βιζύης
παρέδωκε εις την Αντιπροσωπείαν
…δεκατρείς κυβερνητικάς Άδείας
λειτουργείας σχολών των εξής
χωρίων…(το κείμενο υπάρχει στην ενότητα
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

6

15/4/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

Δοξολογία επί
τη αναρρήσει
στο θρόνον
του
Σουλτάνου
Μεχμέτ Χάν
Στ΄

7

26/4/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

8

20/12/1910
Δημογεροντία

Σμάραγδος

9

24/6/1910
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

10

1/2/1911
Δημογεροντία

Κωνστάντιος

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
αποφάσεις για την εκπαίδευση)" (σελ. 36)

"Αποφασίζεται παμψηφεί όπως επί τω
ευτυχές γεγονότι της εις τον θρόνον των
οσμανιδών αναρρήσεως της Αυτού
Μεγαλειότητος του Σουλτάνου Μεχμέτ
Χάν του Στ΄ τελεσθή σήμερον τη 9
Τουρκιστί …(;) δοξολογία υπέρ υγείας και
μακροημερεύσεως της Αυτού
Αυτοκρατορικής Μεγαλειότητος, υπέρ
ευημερίας του έθνους και κραταιώσεως
του Συντάγματος, προσκαλουμένων εις
τούτο των κυβερνητικών αρχών,
πολιτικών και στρατιωτικών" (σελ. 50)
Τηλεγράφημα "Τελεσθείσης και αύθις σήμερον επί τη
προς τον
αναρρήσει της Α.Α.Μ. του …(;)
Πατριάρχη
Σουλτάνου Μωάμεθ του Ε΄ της
που δηλώνει
νενομισμένης δοξολογίας μετά πάσης
την
αφοσίωση της πομπής και παρατάξεως, απεφασίσθη
επαρχίας στο
όπως δια καταλλήλου τηλεγραφήματος
Σουλτάνο
προς τη Α.Θ. Παναγιότητι γνωστοποιηθή
τούτο και διατρανωθή και προς την Α.Α.
Μεγαλειότητα τον Σουλτάνον Μωάμεθ
τον Ε΄ αυθέντην ημών και πίστις και
αφοσίωσις συμπάσης της επαρχίας"
(σελ. 51)
Θεατρική
"Κατά την συνεδρίαν ταύτην,
παράσταση
απεφασίσθη παμψηφεί όπως την
υπέρ του
προσεχή Κυριακήν 27 υπερμεσούντος
οθωμανικού
γένηται εν τη Σχολή θεατρική
στόλου
παράστασις υπέρ του οθωμανικού
στόλου…" (σελ. 56)
Διαμαρτυρία
"Κατά την συνεδρίαν ταύτην λόγου
για το νέο
γενομένου περί του νόμου περί
Νόμο περί
Εκκλησιών και εκκλησιών και Σχολών, όστις καταργεί τα
αρχαία δικαιώματα και προνόμια της
Σχολών
ελληνορθοδοξίας, άτινα και το Σύνταγμα
προστατεύει, απεφασίσθη όπως υπό το
πνεύμα τούτο εκφρασθή τη Α.Θ.Π. τω
Οικουμενικώ Πατριάρχη Κυρίω κω
Ιωακείμ η βαθυτάτη θλίψις ...(;) της τε
κοινότητος και συμπάσης της επαρχίας,
τηλεγραφικώς, υπογραφομένου του
τηλεγραφήματος υπό του
Μητροπολίτου, και των μελών
Δημογεροντίας, Εφορείας και Επιτροπής
της Εκκλησίας" (σελ. 64)
Υπόδειξη
"…Είτα απεφασίσθη, όπως κατά την
προσώπων
ανάδηξιν των μελών του Διοικητικού
υποψηφίων
Συμβουλίου γενομένων εν τω
που θα
Διοικητηρίω προταθώσι υπό του
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ
αποτελέσουν
μέλη του
Διοικητικού
Συμβουλίου
Προετοιμία
υποδοχής στο
Μοναστήρι
του
Σουλτάνου
Μεχμέτ Ρεσάτ

11

6/5/1911
Δημογεροντία

Κωνστάντιος

12

13/5/1911
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Εκδηλώσεις
υποδοχής του
Σουλτάνου
Μεχμέτ Ρεσάτ
κατά την
επίσκεψή του
στο
Μοναστήρι
και την
ευρύτερη
περιοχή

13

26/5/1911
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

Κωνστάντιος

Εκλογή
μέλους
αντιπροσωπεί
ας για την
παρουσία
παρά τω
Σουλτάνω
κατά την
επίσκεψή του
στο
Μοναστήρι

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Μητροπολίτου ως υποψήφιοι ο κ.
Στέργιος Χρηστίδης και Γεώργιος
Λουκάς" (σελ. 67)
"…ο Μητροπολίτης συνέστησε τη
Δημογεροντία ίνα πάντες οι γονείς
αποφασίσωσι, ίνα επί τη ευκαιρία της
ελεύσεως του βασιλέως ημών Μεχμέτ
Ρεσάτ εις Μοναστήριον, κατασκευάσωσι
εις τα τέκνα των καινουργή ενδύματα
προς υποδοχήν αυτού εις τον Σταθμόν
και ούτω δειχθή η εκ μέρους του
στοιχείου ημών αγάπη και αφοσίωσις
προς τον λαοφιλή ημών Μονάρχην. Την
πρότασιν ταύτην ομοθύμως εδέχθη η
Δημογεροντία..." (σελ. 75)
"…προτάσεως του προέδρου περί
επισκέψεως της ετοιμασίας των
ενδυμάτων των μαθητών της Σχολής
αποφασίζεται, ίνα μεταβή η Εφορία μετά
της των Δημογερόντων εις τα Σχολεία και
προτρέψη τους μαθητάς, ίνα συστήσωσι
εις τους γονείς την εκπλήρωσιν της
αποφάσεως ταύτης. Επίσης κατόπιν
ανακοινώσεως της ειδικής επιτροπής
...(;) να μεταβώσιν εις τον Σταθμόν προς
υποδοχήν της Α. Α. Μεγαλειότητος,
αποφασίζεται όπως δια τακριρίου
εγκριθή από την Κυβέρνησιν το
πρόγραμμα της υποδοχής, εν ω θα
ορίζεται η θέσις των ημετέρων
σωματείων και μαθητών, έπειτα
αποφασίζεται όπως άπαντα τα μέλη των
Σωματείων υπό τον αρχιερέα παραστώσι
εις τον Σιδ. Σταθμόν(*), προκειμένου δε
περί των απαιτηθησομένων μεταβατικών
εξόδων αποφασίζεται όπως έκαστος
καταβάλη τα έξοδα της μεταβάσεώς του"
(σελ. 76)
"Σήμερον 26ην Μαΐου συνήλθον οι εκ
της Αντιπροσωπείας κ.κ. Γ. Μάντσου, Γ.
Λουκάς, Αθ. Τέγου, Στέργ. Χρηστίδης,
Θεόδ. Κεραμιτζής, Β. Μαραγκός, Ν.
Πύρζας εις έκτακτον συνεδρίαν υπό την
προεδρείαν του Μητροπολίτου και
απεφάσισαν τα εξής: Κατόπιν προτάσεως
του Μητροπολίτου προς εκλογήν μέλους
αντιπροσωπευτικού μέλλοντος να
παρουσιασθή παρά τη Α. Α. Μ. τω
Σουλτάνω εις Μοναστήριον εξελέγη …
(δεν αναγράφεται το όνομα) προκειμένου
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

περί των εξόδων ταύτα θα καταβληθώσι
εκ του ταμείου της Ι. Εκκλησίας" (σελ. 77)
14

25/8/1911
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Τηλεγράφημα
προς την
Κυβέρνηση να
αποδεχθεί τα
αιτήματα του
Πατριαρχείου

15

14/10/1911
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

Αρχ.
Επίτροπος
Οικονόμος
παπα
Δημήτριος

Αποστολή
τηλεγραφήμα
τος προς Μ.
Βεζύρη και
Βουλευτές για
την
δολοφονία
του
Μητροπολίτο
υ Γρεβενών
Αιμιλιανού

16

26/2/1912
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Εκλογή
Βουλευτή
προτεινόμενο
υ από την
Μητρόπολη
Πελαγονίας

"Συνελθούσης υπό την προεδρίαν του
Μητροπολίτου και λαβούσης υπ' όψιν
κατόπιν εισηγήσεως του Μητροπολίτου
ότι η Σ. Κυβέρνησις παρελκύει και δεν
λύει τα υπό του Πατριαρχείου
υποβληθέντα αιτήματα περί προνομίων
του γκύση ημών απεφασίσθη παμψηφεί,
όπως παρακληθή τηλεγραφικώς η Σ.
Κυβέρνησις να αποδεχθή τα αιτήματα
του ημετέρου Πατριαρχείου, προς δε να
παρακληθή και το Πατριαρχείον, ίνα
εμμείνη εν τη υπερασπίσει των ημετέρων
δικαίων" (σελ. 83)
"Συνελθούσης της αντιπροσωπείας εις
συνεδρίαν εκτάκτως υπό την προεδρείαν
του Αρχιερατικού επιτρόπου Οικονόμου
Παπα Δημητρίου και συσκέψεως
γενομένης, απεφάσισε επί τω ακούσματι
της στυγεράς δολοφονίας του Σ.
Μητροπολίτου Γρεβενών κ. Αιμιλιανού η
κοινοτ. Αντιπροσωπεία, την σύνταξιν
προς τον Μ. Βεζύρην, ...τους ομογενείς
Βουλευτάς ...του κάτωθι
Τηλεγραφήματος.
Οικτρός θάνατος αοιδήμου Γρεβενών
συνεκίνησεν ημάς βαθύτατα ώστε
διαμαρτυρόμενοι επί στυγερά δολοφονία
να παρακαλέσωμεν Συνταγματικήν
Κυβέρνησιν ημών, όπως καταβάλη
σύντονα μέτρα προς ανεύρεσιν και
παραδειγματικήν τιμωρίαν των απαισίων
τούτων κακούργων και προς εξασφάλισιν
της ζωής των κινδυνευόντων Χριστιανών
και των ανωτέρων αυτού πνευματικών
αρχόντων εν εναντία περιπτώσει τα
τοιαύτα έκτροπα θέλουσιν
επαναληφθώσιν και οι χριστιανικοί
πληθυσμοί θέλουσιν περιέλθει εις την
εσχάτην απόγνωσιν"... (σελ. 86)
"…αποφασίζει και αποδέχεται ως
μέλλοντα βουλευτήν τον υπό της Ι.
Μητροπόλεως Πελαγονίας
εγκριθησόμενον, ον και υπόσχεται να
υποστηρίξη δια των εκλεκτόρων της
περιφερείας Φλωρίνης…" (σελ. 92)
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α/α
17

ΑΠΟΦΑΣΗ
26/2/1912
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Κωνστάντιος

ΘΕΜΑ
Διορισμός
νέου
Μουχτάρη και
Αγάδων

18

9/3/1912
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Ορισμός
αντιπροσώπο
υ τμήματος
Φλωρίνης ως
εκλέκτορα

19

16/3/1912
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Αλλαγή
εκλέκτορα
λόγω
αρνήσεως του
ορισθέντος
ως τοιούτου

20

6/4/1912
Αντιπροσωπεία

Κωνστάντιος

Απάντηση στο
Τεσκερέ του
Καϊμακάμη
σχετικά με
την
διεκδίκηση
μαγαζιών από
τους
Βουλγάρους

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"…εγκρίνει και επικυρεί τον διορισμόν ως
Μουχτάρη(*) της Κοινότητος τον και
άλλοτε τοιούτον Κωνσταντίνον Τέγου,
αγάδες(*) δε τους αυτούς, ους και
πέρισυ η Κοινότης είχε" (σελ. 92-93)
"Συνελθούσα η Αντιπροσωπεία εις
συνεδρίαν υπό την προεδρείαν του
Μητροπολίτου σήμερον 9ην τρέχοντος
και λαβούσα υπ' όψιν τας εκλογικάς
διαιρέσεις υπό της Κυβερνήσεως και το
επείγον δια τας εκλογάς αποφασίζει, ίνα
μη ευρεθή προ απροόπτου, συνωδά
προηγουμένη αποφάσει και εκλέγει και
ορίζει ως υποψήφιον εκλέκτορα εκ του
τμήματος Φλωρίνης τον εκ των
προκρίτων Ι. Ζήσην εις ον θα ζητηθή εις
τους ημετέρους εκλογείς να δώσωσι τας
ψήφους των" (σελ. 95)
"Συνελθούσα η αντιπροσωπεία σήμερον
16ην τρέχοντος εις συνεδρίαν, υπό την
προεδρείαν του Μητροπολίτου και
λαβούσα υπ' όψιν, ότι ο Γιάννης Ζήσης
δεν δέχεται να εκλεγή εκλέκτωρ κατόπιν
συσκέψεως αποφασίζεται να εκλεγή ως
τοιούτος ο Αθ. Τέγου, όστις και γραπτώς
έδωκε την συγκατάθεσίν του προς
τούτο..." (σελ. 95)
"… Είτα σκέψεως γενομένης περί του
ζητήματος των μαγαζείων των
λεγομένων Νεβολιάνης, άτινα
διεκδικούσι οι Βούλγαροι της
Νεβολιάνης, αποφασίζεται να γίνη
απάντησις εις τον τεσκερέν του
Καϊμακάμη(*), ότι η υπόθεσις αύτη προ
τριετίας έμεινε εκκρεμής εις το
Μαχκεμέ(*) και συνεπώς δύνανται οι
διεκδικούντες δικαιώματα επί των
μαγαζείων να εξακολουθήσωσι την δίκην
των..." (σελ. 96)
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Αποφάσεις σχέσης με το Πατριαρχείο
α/α
1

ΑΠΟΦΑΣΗ
48/8-4-1907
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Άνθιμος

ΘΕΜΑ
Καταβολή
απαιτουμένο
υ χρηματικού
ποσού από το
Πατριαρχείο
για την
ανέγερση των
Ελληνικών
σχολών στη
Φλώρινα

2

68/29-2-1908
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

3

68/29-2-1908
Αντιπροσωπεία

Άνθιμος

Προαγωγή
του
Μητροπολίτο
υ Ανθίμου σε
Μητροπολίτη
Βιζύης.
Αποστολή
τηλεγραφήμα
τος
εκφράζοντος
την λύπη της
Κοινότητας
για την
απόφαση
αυτή του
Πατριαρχείου
Εκλογή νέου
Μητροπολίτο
υ Μογλενών
κ. Σμαράγδου

4

23/1/1909

Σμάραγδος

Περί
τηρήσεως του
ισχύοντος
κρατικού
"Τόμου"

5

25/4/1909
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

Πατριαρχική
επιστολή
τέλεσης
δοξολογίας
υπέρ υγείας
του
Σουλτάνου
Μωάμεθ του
Στ΄

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"…το δε υψηλόν Πατριαρχείον δεν
εδήλωσεν εισέτι αν θα ζητήση παρά της
Ελλ. Κοινότητος Φλωρίνης τας υπ' αυτής
υποσχεθείσας 500 λίρας ή θα καταβάλη
άπαν το προς ανέγερσιν των Ελληνικών
σχολών απαιτούμενον ποσόν εξ ιδίων
του…" (σελ. 14)
"Ανεγνώσθη τηλεγράφημα της Α.
Παναγιότητος του Οικουμενικού
Πατριάρχου αγγέλλοντος την προαγωγήν
της Α. Σεβασμιότητος του Μητροπολίτου
Μογλενών εις την Ιεράν Μητρόπολιν
Βιζύης. Συνεπεία του τηλεγραφήματος
τούτου εξεφράσθη τηλεγραφικώς η λύπη
της Αντιπροσωπείας επί τη μεταθέσει της
Α. Σεβασμιότητος και υπεβλήθη αφ'
ετέρου παράκλησις περί εκλογής
καταλλήλου διαδόχου" (σελ. 36)

"Ανεγνώσθη ...τηλεγράφημα της Α.
Παναγιότητος δηλούσης την εκλογήν ως
Μητροπολίτου Μεγλενών του
Πανιερωτάτου Επισκόπου Μυριοφοίτου
κ. Σμαράγδου…"
"...ανακοινούντος Πατριαρχικήν
Επιστολήν υπ' αριθμ. Πρωτ. 476 από 15
Ιανουαρίου ε.έ., δι' ής δηλούνται ότι, μη
ψηφισθέντος παρά της Πόλης ετέρου
τόμου καταργούντος τον ήδη περί
στρατιωτικού φόρου υπάρχοντα και
ισχύοντα οι Χριστιανοί οφείλουσιν
αναντιρρήτως ίνα συμμορφωθώσι προς
τον υπάρχοντα τόμον" (σελ. 42)
“…ανεγνώσθη Πατριαρχική επιστολή υπό
χρονολ. 20 υπερμεσούντος, δι ής η Α.Θ.
Παναγιότης πληροφορούσα …όπως την
προσεχή Κυριακή 26 Απριλίου …τελεσθή
εν απάσαις ταις Επαρχίαις δοξολογία
υπέρ υγείας ευκλεούς βοηθείας και
μακροημερεύσεως της Αυτού
Μεγαλειότητος του ...Σουλτάνου
Μωάμεθ του Στ΄ αξιοί ίνα ενεργήσωμεν
αμέσως ...όπως κατά την ορισθείσαν
αύριον Κυριακήν τελεσθή η δοξολογία
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

6

6/8/1910
Αντιπροσωπεία

Σμάραγδος

Επιστολή
Πατριαρχείου
περί
προαγωγής
του
Μητροπολίτο
υ Σμαράγδου
σε
Φιλιππουπόλ
εως και
εκλογής νέου
Μητροπολίτο
υ Μογλενών
του κ.
Κωνσταντίου

7

29/6/1912
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

Κωνστάντιος

Τηλεγράφημα
Πατριαρχείου
με το οποίο
αναγγέλλεται
η εκλογή του
επισκόπου
Αγ. Πέτρας κ.
Πολυκάρπου
ως νέου
επισκόπου
Μογλενών

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

αύτη ...προσκαλουμένων των Αρχών και
ευρισκομένων των μαθητών, μαθητριών
και των διδασκάλων, διδασκαλισσών των
Σχολών ημών” (σελ. 51)
"…συνήλθεν η Αντιπροσωπεία της
Κοινότητος εις έκτακτον συνεδρίαν καθ'
ήν ο Σεβασμ. Μητροπολίτης αγ.
Σμάραγδος ανεκοινώσατο αυτή ότι κατά
τηλεγράφημα της Α.Θ. Παναγιότητος του
Οικουμενικού Πατριάρχου προήχθη εις
την Μητρόπολιν Φιλιππουπόλεως…
Ταυτοχρόνως ανεγνώσθη και
τηλεγράφημα της Α.Θ. Παναγιότητος του
Οικουμενικού Πατριάρχου προς την
Αντιπροσωπείαν, δι ού δηλούται ότι
εξελέγη εις αντικατάστασιν του αγ.
Σμαράγδου Μητροπολίτης Μογλενών ο
Πρωτοσύγκελλος Κωνστάντιος...
Συσκέψεως γενομένης περί προσωρινού
αντιπροσώπου του αγ. Μογλενών
απεφασίσθη να υποδειχθή ως τοιούτος ο
Αιδεσιμώτατος Οικονόμος
Παπαδημήτριος, όστις και προσκληθείς
απεδέχθη να προσφέρη τας υπηρεσίας
του μέχρι της αφίξεως του
Μητροπολίτου..." (σελ. 65)
"Συνελθούσα σήμερον η Αντιπροσωπεία
εις έκτακτον συνεδρίαν κατόπιν
διαβιβασθέντος τηλεγραφήματος δι' ού
αναγγέλλεται η εκλογή ως
Μητροπολίτου Μογλενών του επισκόπου
Αγ. Πέτρας κ.κ. Πολυκάρπου, αποφασίζει
όπως αποδεχθή την απόφασιν ταύτην
της Εκκλησίας, και δια τηλεγραφήματος
υποβάλη τας ευχαριστίας της Μητρός
ημών Εκκλησίας επί τη εκλογή του νέου
Μητροπολίτου και την λύπην του τέως
ημών Μητροπολίτου νυν δε Αγ.Βοδενών
κ. Κωνσταντίου, είτα να συγχαρή τον
νέον Μητροπολίτην δια τηλεγραφήματος
και παρακαλέση ίνα διορίση ως
επίτροπόν του τον Οικονόμον Παπά
Δημήτριον" (σελ. 102)
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α/α
8

ΑΠΟΦΑΣΗ
6/7/1912
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Οικονόμος
παπα
Δημήτριος

ΘΕΜΑ
Χορήγηση
σχολικού
επιδόματος
εκ του
Πατριαρχείου
στην
Κοινότητα
Φλωρίνης

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"…ανεγνώσθη η υπό ημερομηνίαν 30
Ιουνίου 1912 και αριθ. Πρωτ. 93
επιστολή του Μητροπολίτου
Πελαγονείας δι' ης δηλοί ότι το
Πατριαρχείον απεφάσισεν …ν'
αναλάβωσιν την υποχρέωσιν να
χορηγήσωσι το σχολικόν επίδομα προς
την Κοινότητα Φλωρίνης μέχρι
συμπληρώσεως του ποσού των 300
τριακοσίων λιρών μόνον δια το προσεχές
έτος. Συζητήσεως γενομένης επ' αυτού
προήχθη η αντιπροσωπεία εις την εξής
απόφασιν. Αποφασίζει όπως δι'
επιστολής παρακληθή ο Μητροπολίτης
Πελαγονείας ίνα κατά το προσεχές
σχολικόν έτος χορηγηθή το 300λιρον
ποσόν δια τα σχολεία Φλωρίνης,
προκειμένου δε περί οριστικής
απαντήσεως εις τα εν τη επιστολή αυτού
διαλαμβανόμενα, παρακληθή όπως την
απάντησιν ταύτην ει δυνατόν αναμένη
μετά την έλευσιν του νέου
Μητροπολίτου, όστις αμέσως μετά την
έλευσιν συνερχομένη υπό την
προεδρείαν του αντιπροσωπείας θα
λάβη οριστικήν περί αυτού απόφασιν ην
θα διαβιβάση εγκαίρως προς την Αυτού
Σεβασμιότητα. Προς την επιστολήν
εκφράζοντας συγχρόνως ευχαριστίας
προς το σεπτόν Πατριαρχείον δια το
ενδιαφέρον το οποίον δεικνύει δια τα εν
γένει κοινοτικά ημών πράγματα..." (σελ.
102-103)
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α/α
9

ΑΠΟΦΑΣΗ
27/6/1912
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Οικονόμος
παπα
Δημήτριος

ΘΕΜΑ
Μετάθεσις
Μητροπολίτο
υ στην
Μητρόπολη
Βοδενών.
Αποστολή
τηλεγραφήμα
τος
παρακλήσεως
να ανακληθεί
η μετάθεσις

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"Σήμερον 27ην Ιουνίου 1912
συνελθούσα εκτάκτως η έντιμος
Αντιπροσωπεία της Επαρχίας Μογλενών
εις συνεδρίαν υπό την προεδρείαν του
Ιερέως παπα Δημητρίου οικονόμου,
κατόπιν προσκλήσεως αυτής υπό του
Μητροπολίτου αυτής Αγίου Μογλενών
έλαβεν γνώσιν παρά του Μητροπολίτου
τα εξής. Ο Μητροπολίτης αφ' ου
ανακοίνωσε εις Αυτήν το προσωπικόν
τηλεγράφημα δι' ου αναγγέλλεται αυτώ
η μετάθεσίς του εις την επαρχίαν
Βοδενών, δια λόγους ους η Μήτηρ
Εκκλησία έχει, εξέφρασε την λύπην του,
διότι αποχωρίζεται του τέως ποιμνίου
αυτού, υπέρ του οποίου όση αυτώ
δύναμις ειργάζετο και καθηκόντως
ηγάπα και την πρόοδον αυτού επεδίωκεν
και επεθύμει, ευχήθη, όπως ο διάδοχός
του η αντάξιος των περιστάσεων και της
επαρχίας βεβαιώσας την έντιμον
Αντιπροσωπείαν, ότι δεν θέλει παύσει να
μνημονεύη των τέως πνευματικών του
τέκνων και παρακολουθή και μακρόθεν
μετ' ενδιαφέροντος τα καθ' αυτά. Μεθ'
ο απεχώρησε της συνεδρίας. Η έντιμος
Αντιπροσωπεία λαβούσα γνώσιν του
ανωτέρω εκφράζει την βαθυτάτην λύπην
αυτής επί τη απροσδοκήτω μεταθέσει
αυτού, είτα αποφασίζει να παρακληθή η
Μήτηρ ημών Εκκλησία δια
τηλεγραφήματος να αποστείλη την
απόφασιν της Ι. Συνόδου περί
μεταθέσεως του Μητροπολίτου. Το δε
περιεχόμενον τηλεγραφήματος έχει
ώδε “Eνώ δια της δραστηριότητος και
προσπαθείας του Μητροπολίτου ημών
εξασφαλίσθη η ησυχία και η πρόοδος της
επαρχίας, η όλως αιφνίδιος και
ανέλπιστος περί μεταθέσεως του
Μητροπολίτου είδησις προυκάλεσεν την
αναστάτωσιν όλου του Χριστιανικού
πληθυσμού. Τούτων όντως εχόντων
παρακαλούμεν εν ονόματι όλων των
ορθοδόξων κατοίκων, όπως μη γίνη η
μετάθεσις του υπέρ των αληθών
συμφερόντων της επαρχίας μας,
αφωσιωμένου Μητροπολίτου μας δι'
απαντήσεως ει δυνατόν" (σελ. 99)
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α/α
10

ΑΠΟΦΑΣΗ
28/6/1912
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Δεν
αναφέρεται
Προεδρεύων

ΘΕΜΑ
Τηλεγράφημα
στον
Πατριάρχη
για την
αποστολή εκ
μέρους
πολιτών
τηλεγραφήμα
τος απρεπούς
για τη
μετάθεση του
Μητροπολίτη.
Αποστολή
τηλεγραφήμα
τος στον
Οικουμ.
Πατριάρχη
για μη
πραγματοποί
ηση της
μετάθεσης.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"Πληροφορηθέντες έξωθεν ότι τινές νέοι
τη υποκινήσει του ένεκεν ανοικείου
συμπεριφοράς προς τον Μητροπολίτην
ημών κ. Κωνστάντιον αποπεμφθέντος της
Ι. Μητροπόλεως και παυθέντος ως
επιτρόπου Νικολάου Πύρζα, παρά το
γενικόν του λαού φρόνημα δια
τηλεγραφήματος προς τον Οικουμενικόν
Πατριάρχην και την περί Α. (Αυτόν) Ιεράν
Σύνοδον, εξεδήλωσαν ευχαριστίας επί τη
μεταθέσει του Μητροπολίτου ημών
ζητούντες τον διορισμόν ικανωτέρου
Μητροπολίτου. Επειδή το τοιούτον
αντίκειται προς προηγουμένην απόφασιν
των Σωματείων της Κοινότητος ημών,
ληφθείσαν κατόπιν Γενικής του λαού
εκδηλώσεως προς μη μετάθεσιν του
Μητροπολίτου ημών, συνήλθομεν
σήμερον εν τη Ι. Μητροπόλει ημών, και
κατόπιν σκέψεως ωρίμου απεφασίσθη
ομοφώνως εις απάντησιν των
φλυναφημάτων των άνω κυρίων να
συνταχθή και επιδοθή το κάτωθι
σεσημειωμένον τηλεγράφημα προς τον
Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Ιωακείμ
και αντίγραφον προς την εν Θεσ/νίκη
εκδιδομένην Ελληνικήν εφημερίδα η
"Μακεδονία", προλαμβάνοντες ούτω
παν κακόν ενδεχόμενον να ...των άνω
κυρίων ήτοι των κ.κ. Νικολάου Πύρζα,
Ιωάννου Θεοδοσίου, Χρήστου Σιάκου,
Γεωργίου Γρίβα και Δημητρίου Χ΄΄Τύπη.
Αντίγραφον τηλεγραφήματος.
Οικουμενικόν Πατριάρχην Ιωακείμ
Κωνσταντινούπολιν. Αποβράσματα τινά
κοινότητος ανέκαθεν εργάζοντα εν αυτώ
φρόνιμα, λαού παρερμηνεύοντα
εκδηλούσι ευχαριστίας επί μεταθέσει
Μητροπολίτου. Παρακαλούμεν Μητέρα
Εκκλησίαν αναθεματίση αυτά
συμμορφουμένη παρακλήσει
Αντιπροσωπείας και ολοκλήρου λαού επί
μή μεταθέσει Μητροπολίτου. (υπ.)
Κοινοτικά Σωματεία" (σελ. 100)
Λόγω ασυνταξίας του κειμένου του
τηλεγραφήματος το παραθέτουμε παρακάτω με
διορθώσεις δικές μας. «Αποβράσματά τινα
Κοινότητος, ανέκαθεν εργαζόμενα (κακά) εν αυτή,
φρόνημα λαού παρερμηνεύοντα, εκδηλούσι (Υμίν)
ευχαριστίας επί μεταθέσει μητροπολίτου.
Παρακαλούμεν Μητέρα Εκκλησίαν αναθεματίση
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

11

2/9/1912
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Τήρηση
εντολών
εγκυκλίου
περί εκλογών

12

2/9/1912
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Πατριαρχική
Εγκύκλιος
"Περί
περισυλλογής
αγαθών"

13

2/9/1912
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

14

25/9/1912
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Πατριαρχική
Εγκύκλιος
περί
κειμηλίων
Υπόδειξη
υποψηφίου
βουλευτού
του
Σαντζακίου
του
Μοναστηρίου
.
Γνωστοποίησ
η στα
Πατριαρχεία

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
αυτά, συμμορφουμένη προς παράκλησιν
Αντιπροσωπείας και ολοκλήρου λαού δια μη
μετάθεσιν Μητροπολίτου».

"…Ανεγνώσθη η περί των εκλογών
εγκύκλιος και απεφασίσθη ίνα κατά
γράμμα εκτελεσθώσι τα εις αυτήν της
αντιπροσωπείας παρακολουθούσης τα
των εκλογών…" (σελ. 107)
"…Β) Είτα ανεγνώσθη η Πατριαρχική
εγκύκλιος περί της περισυλλογής αγαθών
και διωρίσθη επιτροπή εκ των ιερέων
εκάστου, εκ των μελών Ιωάννου
Σαπουντζή, Νικολάου Σίσκου, Θεοδώρου
Αθανασίου και Λαζάρου Ιωάννου, η
οποία των ερχομένων Σαββάτου και
Κυριακής περιερχομένη τας οικίας και τα
καταστήματα θα εισπράξη συνδρομάς εξ
εκάστης ενορίας" (σελ. (107)
"…Δ) Ανεγνώσθη εγκύκλιος Πατριαρχική
περί περισώσεως των ιερών και άλλων
κειμηλίων" (σελ. 107)
"…οι υποφαινόμενοι νόμιμοι
αντιπρόσωποι της Φλωρίνης …συνήλθον
υπό την προεδρίαν της Α. Σ. του
Μητροπολίτου κ. Πολυκάρπου εις
συνεδρίαν δια την υπόδειξιν του Έλληνος
Βουλευτού του Σαντζακίου(*)
Μοναστηρίου. Εν αρχή της συνεδρίας
ανεγνώσθη επιστολή του αρχιερατικού
επιτρόπου και της εφορίας Νεβέσκας
(σήμερα Νυμφαίο Φλώρινας) δι' ης
διορίζονται αντιπρόσωποι της
Κοινότητός των δια την παρούσαν
συνέλευσιν οι κ. Ιωάννης Ζήσης και
Χρίστος Εξάρχου. Είτα ανεγνώσθη
επιστολή επίσημος εκ Σόροβιτς (σήμερα
Αμύνταιο Φλώρινας), δι' ης η γνώμη και
απόφασις της κοινότητος εκείνης
ανατίθεται εις τον Μητροπολίτην. Μεθ'
ο ο Μητροπολίτης έκαμε την εισήγησιν,
ότι κατάλληλος δια βουλευτικήν θέσιν
Μοναστηρίου είναι ο κ. Π. Γραικός
πρώην διερμηνεύς, απόφοιτος της
Νομικής Σχολής, τον οποίον και η
Κοινότης Μοναστηρίου συνελθούσα
υπέδειξεν ως υποψήφιον. Πάντες οι
παρόντες επεδοκίμασαν τας δηλώσεις
του Μητροπολίτου και συνεφώνησαν και
απεφάσισαν παμψηφεί, ίνα μη
διασπασθώσιν αι ψήφοι, να δηλωθή υπό
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α/α

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ

ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

της Α.Σ. του Μητροπολίτου η απόφασις
αύτη εις τε την Μητρόπολιν
Μοναστηρίου και τα σεπτά Πατριαρχεία,
ότι ο κ. Π. Γραικός θέλει ψηφισθή και
υπό τον Καζά(*) Φλωρίνης ως Βουλευτής
Μοναστηρίου" (σελ. 109)

Αποφάσεις που αφορούν την Ελληνική Κυβέρνηση
α/α
1

ΑΠΟΦΑΣΗ
21/2/1913
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Πολύκαρπος

ΘΕΜΑ
Διενέργεια
Εράνου υπέρ
των
προσφύγων
μετά από
αίτημα της
Νομαρχίας

2

5/3/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

3

18/4/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Αποστολή
εισπραχθεισώ
ν
συνεισφορών
των κατοίκων
της
Κοινότητος
στον Υπουργό
Συμμετοχή
Μητροπολίτο
υ στην κηδεία
του Βασιλέως

4

23/12/1913
Αντιπροσωπεία

Πολύκαρπος

Είσπραξη
χρηματικού
ποσού για την
Νομαρχία και
το
Πρωτοδικείο

ΚΕΙΜΕΝΟ

"…Β) Ανεγνώσθη έγγραφον της
Νομαρχίας δι' ου εζήτει να δοθή
επέκτασις του εράνου υπέρ των
προσφύγων. Επειδή έχει αποφασισθή να
σταλώσιν εις το υπουργείον 100 εκατό
φράγκα, έπειτα δε να δηλωθή εις τον κ.
Νομάρχην ότι θα εξακολουθήσωσιν οι
έρανοι και το περίσσευμα θα δοθή εις
τους πρόσφυγας..." (σελ. 110)
"…8) Απεφασίσθη η αποστολή των
χρημάτων των εισπραχθέντων εκ
συνεισφορών εις τον υπουργόν… δια της
Τραπέζης της Ανατολής..." (σελ. 112)

"…Α) Η Α. Σ. ο Μητροπολίτης εξέφρασε
τας ευχαριστίας της Α. Μ. του Βασιλέως
ημών Κωνσταντίνου του ΙΒ΄ προς την
Κοινότητα διά την μετάβασιν της Α. Σ. εις
Θεσσαλονίκην και Αθήνας και
συμμετοχήν εις την κηδείαν του
Βασιλέως της Α. Σεβασμιότητος ως
αντιπροσώπου της Κοινότητος..." (σελ.
112)
"…έλαβε γνώσιν των ενεργειών της Α. Σ.
του Μητροπολίτου και της Επιτροπής εις
Αθήνας περί του Πρωτοδικείου και της
Νομαρχίας και ότι εκ των χωρίων
εισεπράχθησαν λίραι οθωμ. 11 και
δραχμαί 78 ήτοι το όλον
συμπεριλαμβανομένων και των εκ του
ταμείου της εκκλησίας δραχμαί 906,
εδαπανήθησαν δραχμαί 790 το δε
υπόλοιπον δραχ. 116 διετέθησαν δια την
επίπλωσιν του γραφείου των
συνεδριάσεων..." (σελ. 116)
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Αποφάσεις που αφορούν τους εκτός Ελλάδος λαούς
α/α
1

ΑΠΟΦΑΣΗ
9-1-1909
Αντιπροσωπεία

ΜΗΤΡ/ΛΙΤΗΣ
Σμάραγδος

2

24/1/1909

Σμάραγδος

3

13/9/1911
Αντιπροσωπεία
(έκτακτη)

Κωνστάντιος

ΘΕΜΑ
Συλλογή
συνδρομής
υπέρ
σεισμοπλήκτ
ων Ιταλίας

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"… κατά την συνεδρίαν της
Αντιπροσωπείας επί τη Προεδρία της Α.
Σεβασμιότητος και προτάσει αυτού κατά
την συνεδρίαν ταύτην απεφασίσθη όπως
συλλεγώσιν προαιρετικαί συνδρομαί
υπέρ των σεισμοπλήκτων Ιταλών" (σελ.
41)
Ευχαριστήριο
"Κατά την συνεδρίαν ταύτην ανεγνώσθη
ς επιστολή
εν ελληνική μεταφράσει επιστολή υπ'
προξένου
αριθμ. 20 του εν Μοναστηρίω Προξένου
Ιταλίας στο
της Ιταλίας κ. G. .. Visktos, δι' ης ούτος
Μοναστήρι
επί τη λήψει των υπέρ των
σεισμοπλήκτων Ιταλών αποσταλέντων
330 γρ. ευχαριστών και τον
Μητροπολίτη, εν ονόματι των παθόντων
και της Κυβερνήσεώς του εκφράζει τας
ευχαριστίας και όλων την
ευγνωμοσύνην" (σελ. 43)
Αποστολή
"Συνελθούσης της Αντιπροσωπείας εις
χρηματικής
έκτακτον συνεδρίαν …ελήφθη υπ' όψιν η
συνδρομής
των ομογενών εξ Αμερικής σταλείσα επιστολή των
εκείσε πατριωτών, οίτινες απαντώντες
της Αμερικής
εις σύστασιν του Μητροπολίτου και της
πατρίδος, ίνα επέλθωσι αυτώ αρωγοί
προσφέροντες υπέρ των αναγκών της τον
οβολόν δηλούσι, ότι συνέλεξαν 100 200
φράγκα, άτινα κατέθεσαν είς τινα των
της Αμερικής Τραπεζών ...αποφασίζεται
παμψηφεί ...γον) ίνα εκφρασθώσι αι
ευχαριστίαι της τε αντιπροσωπείας και
όλης της πατρίδος προς τα εν Αμερική
τέκνα δια τον ζήλον και την
επιδειχθείσαν προθυμίαν αυτών εις την
φωνήν της πατρίδος..." (σελ. 87)
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αναγνώριση του ρόλου της Εκκλησίας και των ταγών της, ως εκπροσώπων
και ηγετών της ελληνορθόδοξης κοινότητος από την Σουλτανική ηγεσία, κατά τους
χρόνους της οθωμανικής κυριαρχίας, καθιστούσε το Πατριαρχείο, και κατ’
επέκταση τις Ιερές Μητροπόλεις, κέντρο και βάση διοίκησης εκάστης χριστιανικής
κοινότητος.
Οι συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων
πραγματοποιούνταν στο κτίριο στο οποίο στεγάζονταν οι Ιερές Μητροπόλεις, υπό
την προεδρία πάντα του Μητροπολίτη. Η καταγραφή των αποφάσεων που
λαμβάνονταν γινόταν σε ειδικά βιβλία, τα οποία φυλάσσονταν από τον εκάστοτε
Μητροπολίτη και παραδίδονταν στον επόμενο, ύστερα από την σύνταξη και
υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής. Έτσι με το
πέρασμα του χρόνου σωρεύθηκε στις Μητροπόλεις υλικό αρχειακό το οποίο
αποτελεί πολύτιμη πηγή για τους ιστορικούς ερευνητές.
Η επικρατούσα άποψη περί οργανωμένου αρχείου της Ιεράς Μητροπόλεως
Μογλενών και Φλωρίνης των χρόνων της τουρκοκρατίας, το οποίο, για λόγους
διάσωσής του κατά τον Μακεδονικό Αγώνα, μεταφέρθηκε στη Νομαρχία και
αργότερα φυγαδεύτηκε στη διπλανή πόλη του Μοναστηρίου (Μπίτολα), δεν βρίσκει
σύμφωνη την Καθηγήτρια της Ιστορίας της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας κα
Σοφία Ηλιάδου-Τάχου.
Η κα Ηλιάδου, αφού παραθέτει τα σχετικά επιχειρήματα, καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε κάποιο οργανωμένο αρχείο που φυλάσσονταν από την
Μητρόπολη και το οποίο μεταφέρθηκε για την αποφυγή καταστροφής του. Τα
βιβλία-κώδικες (Αντιπροσωπείας, Δημογεροντίας, Σχολικής Εφορείας, Πνευματικού
Δικαστηρίου κ.λπ.) των αποφάσεων της εποχής, που φυλάσσονται στο αρχείο της
Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, συνηγορούν στην άποψη
της μη μεταφοράς τους σε άλλο κτίριο ή πόλη.
Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η καταγραφή και ανάδειξη των
αποφάσεων ενός εκ των βιβλίων που διασώζονται στην Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης,
αυτού του Κώδικα αποφάσεων της Αντιπροσωπείας της Ελληνορθόδοξης
Κοινότητος Φλωρίνης για το χρονικό διάστημα 1907-1913.
Με τον διαχωρισμό των αποφάσεων σε ένδεκα ενότητες, ανάλογα με το
περιεχόμενό τους, και την κατάταξή τους σε πέντε κεφάλαια, επιδιώξαμε να
λύσουμε το πρόβλημα της πρόχειρης ταξινόμησής του, ώστε να γίνει ένας χώρος
ευκολοδιάβατος για τον μελετητή της ιστορίας που επιθυμεί να παραπέμψει σ’
αυτόν, αλλά και τον επιστήμονα που θέλει να ελέγξει την γνησιότητα των στοιχείων
που παρουσιάζονται.
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Από τη μελέτη των αποφάσεων του κώδικα και μετά τη θεματική κατάταξή
τους μπορούν να εξαχθούν τα εξής συμπεράσματα:
1. Η επιβίωση των εθνοτήτων που κατακτήθηκαν από τους Οθωμανούς,
αν και έζησαν επί σειρά αιώνων ως υπόδουλοί τους, και η επίτευξη του πόθου
τους για απελευθέρωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι οφείλονται σε μεγάλο
βαθμό στα δικαιώματα και τις ελευθερίες που τους είχαν παραχωρηθεί. Κατ’
αρχάς η τουρκική ηγεσία αναγνώρισε τον Πατριάρχη ως αρχηγό των
Ορθοδόξων και εθνάρχη των Ελλήνων και του παραχώρησε διοικητικά
δικαιώματα και εξουσίες νομοθετικές και δικαστικές επί της χριστιανικής
ορθόδοξης Κοινότητος.
2. Με τις μεταρρυθμίσεις του 19ου αιώνα, γνωστές ως Τανζιμάτ,
θεσπίζεται το κοινοτικό σύστημα διοίκησης. Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες
μπορούν πλέον να αυτοδιοικούνται. Εκλέγουν τα μέλη της ΑντιπροσωπείαςΔημογεροντίας, του ανώτερου οργάνου που θα τους διοικούσε, με
δημοκρατικές διαδικασίες μέσω των Συνελεύσεων των πολιτών και του
οποίου προεδρεύει πάντα ο επιχώριος Μητροπολίτης.
3. Ο νευραλγικός τομέας της εκπαίδευσης διοικείται από ειδικό σώμα
επιφανών ανδρών οι οποίοι επιλέγονται και διορίζονται από τα μέλη της
Αντιπροσωπείας-Δημογεροντίας. Από τις αποφάσεις της Αντιπροσωπείας της
ελληνορθόδοξης κοινότητας της Φλώρινας που αναφέρονται στην εκπαίδευση
διαφαίνεται η μεγάλη βαρύτητα που δίνονταν στην εκπαίδευση των παιδιών
και αποτελούσε βασικό μέλημα του εκάστοτε Μητροπολίτου η ίδρυση
σχολείων και η επάνδρωσή τους με δασκάλους. Με την εκπαίδευση οι
έλληνες μπόρεσαν μεταξύ άλλων να περισώσουν τη γλώσσα τους, στοιχείο
απαραίτητο για την διατήρηση της ταυτότητος ενός λαού.
4. Οι αποφάσεις οικονομικού χαρακτήρα που λαμβάνονταν από την
Αντιπροσωπεία ήταν επιβεβλημένες προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα
προβλήματα καθημερινότητας, καθώς και οι υποχρεώσεις της κοινότητας
προς το κράτος.
Προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα οικονομικής φύσεως προβλήματα
αναπτύσσονταν επιχειρηματικές δραστηριότητες από την κοινότητα. Έκτιζαν
και νοίκιαζαν μαγαζιά, λειτουργούσαν ξενοδοχεία κ.λπ. Με απόφασή της η
Αντιπροσωπεία είχε το δικαίωμα να δανείζεται από τις Τράπεζες της εποχής ή
από ιδιώτες με ανάλογο συμφωνηθέν επιτόκιο, να νοικιάζει ακίνητα της
κατοχής της, να πωλεί και να αγοράζει ακίνητα. Σε ειδικές ανάγκες είχε τη
δυνατότητα και το δικαίωμα να επιβάλλει έκτακτη φορολογία στους πολίτες
της.
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5. Πνευματικός και κοσμικός αρχηγός εκάστης κοινότητος ήταν ο
Μητροπολίτης-Επίσκοπος ο οποίος προήδρευε όλων των διοικητικών
οργάνων. Το γεγονός αυτό καθώς και το ευάριθμο των αποφάσεων που
εμπεριέχονται στον διαπραγματευόμενο Κώδικα που αναφέρονται σε
πνευματικά-εκκλησιαστικά θέματα, σε ιεροτελεστίες, σε θρησκευτικά
καθήκοντα των πιστών κ.λπ., δείχνουν την σημαντική θέση και το ρόλο της
Εκκλησίας κατά τους χρόνους της οθωμανικής κατοχής.
6. Από τη μελέτη του Κώδικα αποφάσεων της Αντιπροσωπείας
διαφαίνεται η κοινωνική διαστρωμάτωση της ελληνορθόδοξης κοινότητας της
πόλης της Φλώρινας. Η κοινωνία της πόλης απαρτίζονταν από τους
προύχοντες – Τσιφλικάδες, που αποτελούσαν την τάξη των επιφανών, τις
επαγγελματικές ομάδες των φουρνάρηδων, των αγγειοπλαστώντσουκαλάδων, των εμπόρων, των κουρέων κ.ά., οι οποίες είχαν δημιουργήσει
τις δικές τους συντεχνίες, τους δημόσιους λειτουργούς, δασκάλους και
γραφείς, τους ιερείς, και τέλος την κατώτερη τάξη των εργατών.
7. Από τις ομάδες πολιτών με διαφορετική εθνότητα και θρήσκευμα που
αναφέρονται στον Κώδικα, συμπεραίνεται ότι εγκαταβιώνουν στην πόλη της
Φλώρινας τέσσερις εθνικές-θρησκευτικές κοινότητες πολιτών: α) Η
Μουσουλμανική-Τουρκική, η οποία ήταν η πολυπληθέστερη, β) Η
Ελληνορθόδοξη, γ) Η φιλοβουλγαρική, και δ) Η Εβραϊκή.
8. Η παραχώρηση από την κυβέρνηση συμβολαιογραφικών
δικαιωμάτων καθώς και δικαιωμάτων απονομής δικαιοσύνης για θέματα
σχέσεων μεταξύ των πολιτών (προικοσύμφωνα, κληρονομιές, διαζευκτήρια
κ.λπ.) στην Αντιπροσωπεία-Δημογεροντία της κοινότητος, προκύπτει από τις
αντίστοιχες αποφάσεις που καταγράφονται στον Κώδικα.
Με την καταγραφή, στο πρώτο μέρος της μελέτης μας, της ιστορίας της Ιεράς
Μητροπόλεως Φλωρίνης και Μογλενών, με τα λοιπά στοιχεία που παραθέσαμε για
το θεσμό της Κοινοτικής Διοίκησης, με τα εισαγωγικά σημειώματα εν συνεχεία, τα
οποία προτάξαμε της καταγραφής εκάστης εκ των ένδεκα ενοτήτων των
αποφάσεων, καθώς και με τους πίνακες του κεφαλαίου του παραρτήματος,
φρονούμε ότι ο αναγνώστης-μελετητής θα βοηθηθεί στην κατανόηση του
περιεχομένου των αποφάσεων και θα λάβει απαντήσεις σε τυχόν απορίες που του
γεννώνται κατά την ανάγνωσή τους.
Εκ των ανωτέρω συμπερασμάτων, και κυρίως εκ της μελέτης του αρχειακού
υλικού που αναδείξαμε, διαπιστώνεται ότι, εκτός των 11 θεμάτων που
διαφωτίσαμε από τα κείμενα των αποφάσεων τα οποία εντάξαμε σε πέντε
ευρύτερα κεφάλαια, μπορεί κανείς να αντλήσει στοιχεία της εποχής˙ πολιτιστικά,
κοινωνιολογίας, εκκλησιολογίας, γεωγραφίας, εθνογραφίας, παιδείας κ.α., που
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εκτός από τον ιστορικό επιστήμονα θα ενδιέφεραν τους ερευνητές και άλλων
επιστημών. Δίνοντας κατ’ αρχάς το ερέθισμα, ελπίζουμε στο μέλλον να βρεθούν οι
ερευνητές που θα αναδείξουν και θα αξιοποιήσουν τα στοιχεία αυτά.
Ταπεινά φρονούμε και ευχόμαστε ότι, ως ελάχιστο χαλικάκι, συνδράμαμε με
την παρούσα μελέτη μας στο οικοδόμημα της ιστορίας, τοπικής και ευρύτερης,
δίνοντας ταυτοχρόνως ένα εύχρηστο εργαλείο στην έρευνα.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α΄ ΠΗΓΕΣ
Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της
πόλεως Φλωρίνης (1907-1913).
Κώδιξ Πνευματικού Δικαστηρίου Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης επί της
αρχιερατείας της Α. Σεβασμιότητος του Μητροπολίτου Μογλενών
Ιωαννικίου (Δημοσιευμένος).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απογραφικός Πίνακας
(Παράθεση της απόφασης όπως καταγράφεται στον Κώδικα αποφάσεων της Αντιπροσωπείας της
ελληνορθοδόξου κοινότητος Φλωρίνης 1907-1926)

Διανομή των Ελληνορθοδόξων Οικογενειών
της πόλεως Φλωρίνης
εις τέσσαρας ενορίας
και
παραχώρησις μιας εκάστης εξ αυτών εις ένα έκαστον Έλληνα Ορθόδοξον ιερέα της
πόλεως Φλωρίνης, ήτοι εις τους Αιδεσιμωτάτους κ. κ. Οικονόμον παπα Δημήτριον,
Σακελλάριον παπα Κωνσταντίνον…(;) και καθορισμός των κοινών και ιδιαιτέρων
αυτών δια τας ιεροτελεστίας δικαιωμάτων εν πλήρει συμφωνία και ομοφωνία των
ρηθέντων ιερέων προς αλλήλους.
Α΄) Ενορία του Σακελλαρίου(*) παπά Κωνσταντίνου
1ον Ενορία Αλβανική οικογένειαι
2ον Ενορία Βαρόση δεξιά όχθη του ποταμού οικογένεια
(Σύνολο)

32
57
89

Η Αλβανική ενορία έχει τας εξής οικογενείας:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Σπυρίδων Λαζάρου Αλέξη
Τραϊανός Αναστασίου Βόϊκου
Χρήστος και Βασίλειος Αναστασίου
Μάρκος Δημητρίου
Ιωάννης Κώτε
Θωμάς Παύλος και Σπάσες Στοϊγιάννου
Πέτρος Χρήστου
Γεώργιος Ηλία
Δημήτριος Κωνσταντίνου ζακχαροπλάστης
Φίλιππος Πέτρου
Πέτρος Δημητρίου
Δημήτριος Δήμου σπιτόγαμπρος
Χαραλάμπους
Γεώργιος Γιοβάτσε
Χατζής Τρύφων
Ευάγγελος Φιλίππου Κοζάρης

13
14
15

ΠΑΤΡΙΣ

ΞΕΝΑΙ ΕΝΤΟΠΙΑ

Άρμεντσκο

»

Σφεταπέτκα
Τρόσια
Κλέστινα
Κλαμπάσνιτσα
»
Σφέτα-Πέτκας

»
»
»

Νερέτη
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»

Λέσκοβο
Φλώρινα

»
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Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

16 Αναστάσιος Ναούμ
17 Αθανάσιος Χαραλάμπους
18 Δημήτριος Χρήστου Δουγούλη
19 Ηλίας Χρήστου
20 Πέτρος Ναούμ Μπίσας
21 Μιχαήλ και Κωνσταντίνος Δανιήλ
22 Λάζαρος Ναούμ
23 Ιωάννης Ναούμ
24 Νικόλαος Ναούμ
25 Κωνσταντίνος Σωτηρίου
26 Βασίλειος Σωτηρίου
27 Δανιήλ Νάτσε Αλβανός
28 Γιάννης Αντωνίου Αλβανός
29 Χρήστος Νάτσε Κεραμιτζής
30 Θεόδωρος Ιωάντζε
31 Γεώργιος Κωνσταντίνου Σίας
32 Δημήτριος Ιωάννου
32 Οκογενείας έχει εν συνόλω η Αλβανική

ΠΑΤΡΙΣ

Νεβολιάνη
Φλώρινα
Φλώρινα
Φλώρινα
Φλώρινα
Μουτέσνιτσα
Μουτέσνιτσα
Μουτέσνιτσα
Αρμέντσκον
Νεγόβανη
Νεγόβανη
Νεγόβανη
Νεγόβανη
Νεγόβανη
Μουτέσνιτσα
Μουτέσνιτσα
Πισσοδέρειον

ΞΕΝΑΙ ΕΝΤΟΠΙΑ

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Η προς την δεξιάν όχθην του ποταμού ενορία Βαρόση έχει τας εξής οικίας:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΙΣ

ΞΕΝΑΙ ΕΝΤΟΠΙΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Λάζαρος Νικολάου Γούναρης
Γεώργιος Παύλου
Ναούμ Τράϊστε Δουγούλ
Κωνσταντίνος Νικολάου Δογούλ
Αθανάσιος Νικολάου Δουγούλ
Θωμαή και Γεώργιος Ναούμ Φιλιππίδου
Ιωάννης Μποζίν
Σταύρος και Δημήτριος Νεδέλου
Αθανάσιος Ιωάννου ψωμάς
Ιωάννης Βούλτσε
Αθανάσιος Κωνσταντίνου Κατλάρτσε
(δεν έχει τυπωθεί)
Λάζαρος Αθανασίου
Κωνσταντίνος Αθανασίου
Μιχαήλ Χρήστου Ασήκης
Κωνσταντίνος Χρήστου Βαραδίνης
Αναστάσιος Ιωάννου Σαπουντζής
Σταύρος Ιωάννου Σαπουντζής
Κωνσταντίνος Νάστης
Κωνσταντίνος και Μιχαήλ Ιωάννου Κιούρτζε
Γεώργιος Ναούμ Κάρη
Καραφύλλης Πέτρου

Πισοδέρειον
Καστοριά
Καστοριά
Καστοριά
Καστοριά
Καστοριά
Καστοριά
Καστοριά
Καστοριά
Καστοριά
Καστοριά

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Βίρμπενι
Βίρμπενι
Βίρμπενι
Βίρμπενι
Γορνίτσοβον
Γορνίτσοβον
Νεβέσκα
Νεβέσκα
Νεβέσκα
Μπούφη

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΙΣ

ΞΕΝΑΙ ΕΝΤΟΠΙΑ

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Τρύφων Ιωάννου Σαπουντζής
Γορνίτσοβον
Χρήστος και Γεώργιος παπα Θεοδώρου
Καμπάσνιτσα
Νικόλαος Αθανασίου Χατζή Κύρστε
Καμπάσνιτσα
Πέτρος Αντωνίου Χατζή Κύρστε
Καμπάσνιτσα
Γεώργιος Δημητρίου Λουκμάνης
Καμπάσνιτσα
Θεόδωρος Φιλιππίδης
Καμπάσνιτσα
Πέτρος Φιλιππίδης
Καμπάσνιτσα
Αργύριος Λάζου
Τύρσια
Χρήστος Γεωργίου Κασάπης
Τύρσια
Γρηγόριος και Δημήτριος Χατζή Λάμπρου
Τύρσια
Ιωάννης Ζήση
Νερέτη
Νικόλαος Στεφάνου εμπαλωματής
Νερέτη
Κοσμάς Αθανασίου
Νερέτη
Μιχαήλ παπά Λαζάρου
Νερέτη
Ιωάννης παπά Λαζάρου
Νερέτη
Αναστάσιος Ναούμ παπά Ιωάννου
Νερέτη
Γεώργιος και Μιχαήλ Γιάννη
Τύρνοβον
Ναούμ Χρήστου
Πισοδέριον
Ιωάννης Αλεξίου
Τσεγάνη
Ναούμ Ηλία
Τσεγάνη
Ιωάννης Μιχαήλ Παπουτζής
Βιτώλια
Ναούμ Μήτσε Δουμάτζε
Ρόσνα
Αθανάσιος Βασιλείου
Λέσκοβον
Αντώνιος Τάσση Βούτζκος
Λέσκοβον
Κωνσταντίνος Φιλίππου Βούτζκος
Λέσκοβον
Μιχαήλ Φιλίππου Βούτζκος
Λέσκοβον
Αναστάσιος Χρήστου Ζώην
Λέσκοβον
Φίλιππος Αθανάσιος και Λάζαρος Αντωνίου Λέσκοβον
Κοραβίτσα
51 Αριστείδης Μουδόπουλος ιατρός
Λέσκοβον
52 Γεώργιος Χρήστου Βαραδίνης
Λέσκοβον
53 Λάμπρος παπα Τριανταφύλλου
Λάγεν
54 Δανιήλ Αθανασίου Χ΄΄Κήρστε
Λάγεν
55 Βασίλειος Αθανασίου
Μπούφη
56 Νικόλαος Δημητρίου Σίσκου
Μπούφη
57 Αθανάσιος Δημητρίου Χράμπης
Μπούφη
57 οικογενείας έχει το όλον η δεξιά όχθη του Βαρόση
32 οικογενείας έχει το όλον η Αλβανική συνοικία
89
Β΄) Ενορία του Οικονόμου παπα Δημητρίου
1ον συνοικία Αρμεντσκαλίδων έχει οικογενείας
2ον συνοικία Βαρόση η αριστερά όχθη του ποταμού έχει οικογενείας
3ον συνοικία Αιγυπτιακή έχει οικογενείας

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

20
34
18
177

4ον συνοικία Βωειδομαχαλά έχει οικογενείας
(Σύνολο)

10
82

Συνοικία Αρμεντσκαλίδων έχει τας εξής οικίας:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Λάζαρος Μάρκου Φούρναρης
Ιωάννης Τάσσου Καραγωγεύς
Τρύφων Πέτρου Μαχαλελή
Κωνσταντίνος Ιωάννου Τάντσε
Γεώργιος Κων/τίνου Ρέσος
Αθανάσιος Δημητρίου Κεκλίτζα
Ευθύμιος Ναούμτζε
Δεν τυπώθηκε
Δεν τυπώθηκε
Δανιήλ και Ευάγγελος Δημητρίου
Μποζήν Ναούμ
Γεώργιος Ναούμ
Αθανάσιος Χρήστου
Βασίλειος Αλβανός
Δημήτριος Γεωργίου Δουνιά
Κωνσταντίνος Γεωργίου Δουνιά
Ανδρέας Αναστασίου κονδυράς
Μιχαήλ και Θεόδωρος Κωνσταντίνου
Παρασκευάς
19 Μποζήν Στόϊτσε, Βόϊτσε
20 Θεόδωρος Μιχαήλ και Ιωάννης Γεωργίου
20 οικίας εν όλω έχει η συνοικία Αρμεντσκαλίδων

ΠΑΤΡΙΣ

ΞΕΝΑΙ ΕΝΤΟΠΙΑ

»
»
»
Αρμέντσκον
Καστοριά

»
»
»

Αρμέντσκον

Αρμέντσκον
»
»
»
Βίλιστα

»

»
»
»
»
»
»
»
»

Λαζένι

Αρμέντσκον
Ποποζάνη

»
»

Η προς την αριστεράν όχθην του ποταμού Βαρόση έχει τας εξής οικίας:
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

Ευάγγελος Ευδοκία Κάλφας
Ιωάννης Νάτζε Κάλφας
Ανδρέας Λαζάρου
Μποζήν Θωμάς
Σωτήριος Μήτσε
Κωνσταντίνος Μήτσε
Θεόδωρος Αναστασίου Πύρζα
Γεώργιος Ναούμ τσαρουχάς
Βασίλειος Ιωάννου Γίγκου
Βασίλειος Μπογοϊα
Ιωάννης Δημητρίου Βαλιάκα
Κωνσταντίνος Γιοβάντσε
Θωμάς Ιωάννου Κασάπης

ΠΑΤΡΙΣ

ΞΕΝΑΙ ΕΝΤΟΠΙΑ

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Γορνίτσοβον
Αρμέντσκον
Αρμέντσκον
Γορνίτσοβον
»

Συκούλβον

»
»
»
»
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Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

ΠΑΤΡΙΣ

14
15
16
17
18
19

Νικόλαος Δημητρίου Δράμπης
Οικονόμος παπα Δημήτριος
Κωνσταντίνος Χατζη Λάμπρου
Μπούφης
Πέτρος Μήντσε
Γορνίτσοβον
Δημήτριος Ιωάννου Μητρούλη
Ηλίας Στόϊτσε Γουράμπης
Από της οδού εις ήν εύρηται το ωρολόγιον
της πόλεως έχει συνέχειαν από 25 οικίας
Γιάννη Πάρου και επεκτεινομένη επί της
νοτίου πλευράς αγοράς μέχρι του χωρίου
Άρμεντσκου η δε του …(;) επεκτεινομένη
μέχρι Άρμεντσκο της βορείας πλευράς:
Οικονόμος Π. Δημήτριος Σακελλάριος
20 Νικόλαος και Δημήτριος Φιλίππου
Τσιπούλκα
21 Ναούμ Ανδρέου Γρίβα
Πισοδέρειον
22 Παντελής Στεργίου Βλάσες
23 Δανιήλ και Θεόδωρος Διαμαντής
24 Δημήτριος Ναούμ Χαντζής
»
25 Χρήστος Δημητρίου Σίσκου
26 Νικόλαος Χρήστος Δημητρίου Λούλιου
27 Γεώργιος Κωνσταντίνου Πέτσιας
28 Κωνσταντίνος Δανιήλ Κορζιάτι
29 Νικόλαος Χρήστου Ζέγα
Κασάνδρα
30 Φωτεινή Χρήστου
Αρμέντσκον
31 Ιωάννης Στοϊάννου Τσότσου
Νερέτη
32 Βασίλειος Τεμέλκου
Αρμέντσκον
33 Χαρίσης Δέλιου
Γορνίτσοβον
34 Στέφανος Χρήστου Χρονοχόου
Μηλόβιστα
34 Εν όλω οικίας έχει η αριστερά όχθη του ποταμού Βαρόση

ΞΕΝΑΙ ΕΝΤΟΠΙΑ

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Η Αιγυπτιακή συνοικία έχει τας εξής οικογενείας:
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Λάζαρος και Παναγιώτης Γιάννη
Γεώργιος και Πανδελής Τράιτσε
Λάζαρος και Αναστάσιος Τράιτσε
Λουκάς Μήτσε Τσαρουχάς
Γρηγόριος Τάση Καραγκιοζέας
Γεώργιος Γιάννη Λογόρης
Συμεών παπα Κύρστε
Γεώργιος Τράιτσε
Αθανάσιος Ιωάννου Γαϊτάνη

ΠΑΤΡΙΣ

ΞΕΝΑΙ

Αρμέντσκον
Τύρσια
»

»
»

Αρμέντσκον
Βοσταράνης

»
»

ΕΝΤΟΠΙ
Α

»
»
»
»
»

»
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Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

10 Αναστάσιος Μιχαήλ Σπάση
11 Αντώνιος Αθανασίου
12 Βελιάνης Προδαίου
13 Βασίλειος »
14 Δεν τυπώθηκε
15 Αθανάσιος Χρήστου Βόϊκου
16 Λάζαρος Χρήστου
»
17 Αθανάσιος Τύρπτζε Μανλάκη
18 Στόιτζε Νεδάν Βαφείς
18 οικίας εν όλω έχει η Αιγυπτιακή συνοικία

ΠΑΤΡΙΣ

ΞΕΝΑΙ

ΕΝΤΟΠΙ
Α

»
»
»
»

Αρμέντσκον
»
»
Αρμέντσκον
»

»
»
»
»

Η συνοικία Βοειδομαχαλά έχει τας εξής οικίας:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΙΣ

1
Θεόδωρος Φιλίππου Γίγκου-κηπουρός
2
Βασίλειος Ιωάννου Καραβασιλείου
3
Αναστάσιος Γεωργίου
Μπαπσόρ
4
Λάζαρος
»
5
Αναστάσιος Γεωργίου Γάτζας
6
Αθανάσιος
»
»
7
Ηλίας Κωνσταντίνου Κτζάρα τζουκαλάς
8
Πέτρος Δημητρίου
Τύρνοβον
9
Νικόλαος και αδελφοί Γεωργίου Παντζούρη
10 Κωνσταντίνος Χρήστου Τσίφκα
10 οικίας εν όλω έχει η συνοικία Βοειδομαχαλά
Γ΄ Ενορίατου Σακελλιόνος(*) παπα Αθανασίου
1η Συνοικία Βαρός η προς την αγοράν έχει οικίας
2η Συνοικία Σολάκ-Τσεσμέ (ήτοι Τσουκούρ) έχει οικίας
(Σύνολο)

ΞΕΝΑΙ ΕΝΤΟΠΙΑ

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

37
53
90

Η προς την αγοράν συνοικία Βαρός έχει τας εξής οικίας:
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Αριστείδης Ναούμ Ηλία Κασάπη
Μιχαήλ Δημητρίου Καλαϊτζή
Δημήτριος Νικολάου Μπορσούκ
Τάσκος Χρήστου Λάζου Δράμπη
Χρήστος Χατζή Νάκου
Πέτρος Δανιήλ Βόσκα
Δανιήλ Ναούμ και υιοί αυτού Βόσκα
Χρήστος Νικολάου Τσαμπέρη και αδελφοί

ΠΑΤΡΙΣ

ΞΕΝΑΙ ΕΝΤΟΠΙΑ

»
»
»
»
»
»
»
»
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Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΙΣ

ΞΕΝΑΙ ΕΝΤΟΠΙΑ

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ελένη Κωνσταντίνου Γίγκου
Χρήστος Παύλου Γούναρης
Καστοριά
Ιωάννης Ναούμ Λούκτζε
Αναστάσιος Ναούμ Λούκτζε
Δημήτριος Στοϊάννου Πόπη
Γρηγόριος Ιωάννης Τέγου
Αθανάσιος Πέτρος Τριανταφύλλου
Τριαντάφυλλος Γιάννη Δάφου
Γεώργιος Γιάννη Δάφου
Γεώργιος Ναούμ Φούρναρης
Γεώργιος Δημητρίου Κηκλίντσα
Δημήτριος Εμμανουήλ κηροποιός
Σπυρίδων Ματθαίου Κασάπης
Σαμαρίνα
Πέτρος και Χρήστος Φιλίππου Κοζάρη
Θωμάς Ναούμ Καλαϊτζής
Γρηγόριος Χρήστου Μπερμπέρης
Δημήτριος Νάκης Βακούλη
Θεόδωρος Αθανασίου Καλούτσα
Δανιήλ Ιωάννου Μούλη φούρναρης
Στέργιος Χρηστίδης ξενοδόχος
Γρηγόριος Δημητρίου Σιάμκουρης
Χρήστος και Ευάγγελος Δημητρίου
Σιάμκουρης
31 Παναγιώτης Οικονόμου παπα Δημητρίου
32 Θεόδωρος Γεωργίου αμαξηλάτης
33 Ιωάννης Τάσκου Καπουλίτσα
34 Χρήστος Κωνσταντίνου Σταμάτη
35 Δημήτριος Ναούμ Τσόνα
36 Θωμάς και Παύλος Γιάννη
Αρμέντσκον
37 Δημήτριος και Βασίλειος Δανιήλ Κώστα
»
37 οικίας έχει εν όλω η προς την αγοράν συνοικία Βαρόση

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Συνοικία Σολάκ-Τσεσμέ έχει τας εξής οικίας:
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Μιχαήλ και Αθανάσιος Λαζάρου
δεν είναι τυπωμένο
Χρήστος Ναούμ ψωμάς
Θεόδωρος Κωνσταντίνου Κάπτσε
Πέτρος και Γεώργιος Νικολάου
Χαράλαμπος Ναούμ μυλωνάς
Θεόδωρος Στεφάνου μυλωνάς
Δημήτριος Στεφάνου μυλωνάς
Δανιήλ Χρήστος Νάτσε κεραμιτζής

ΠΑΤΡΙΣ

Μουτέσνιτσα

ΞΕΝΑΙ ΕΝΤΟΠΙΑ

»
»
»

Μουτέσνιτσα
»
»
»

»
»
»
»
»
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Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

10 Σταύρος Νάτζε κεραμιτζής
11 Κωνσταντίνος και Θεόδωρος Βελιανού
12 Λάμπρος Στάμου Σαλεπτζής
13 Δημήτριος Γιάννη Λογάρη
14 Χρήστος Γιοβάντζε
15 Πέτρος Τέγου Γούτη
16 Φίλιππος Κωνσταντίνου Κάπτσε
17 Γεώργιος Βελιανού Αντάρη
18 Τραϊάν Φιλίππου
19 Παπα Αθανάσιος Σακελλίον
20 Κύρτσες και Κώτσος Πέτρου Σουλτάνα
21 Γεώργιος Κώστα Καλλίνου και υιοί αυτού
22 Στέφανος Σωτήριος Σταύρου Καλαϊτζή
23 Νικόλαος και Στέφανος Μποζήκα
24 Αθανάσιος και Ιωάννης Ηλία Πιλλίτση
25 Πέτρος Κωνσταντίνου Κάπτση
26 Αθανάσιος Κωνσταντίνου Κάπτση
27 Ιωάννης και Χαράλαμπος Πέτρου Γούνας
28 Παπα Κωνσταντίνος
29 Πέτρος Νικολάου Τενεκτζής
30 Πανδούς Ναούμ Τσάνα
31 Ναούμ Γεωργίου Πύρζα
32 Θωμάς Φωτίου
33 ΣτοΪάν Σιμπε
34 Γρηγόριος Αναστασίου Πύρζα
35 Ναούμ. Στοϊάν Βούτζος
36 Ιωάννης Κωνσταντίνου Κάπτσες
37 Κήρτσε Ναούμ
38 Αντώνιος Δήμου
39 Αθανάσιος Στογιάννου Βούτζος
40 Βασίλειος Τάσου Βόικου Λάμπα
41 Αντώνιος Κωνσταντίνου Σιαλόνκα
42 Σταύρος Τάση
43 Χαράλαμπος Δανιήλ Δούμα
44 Στέφανος Κωνσταντίνου Χατζή Κήρτσε
45 Γεώργιος Νικολάου Εμμανουήλ Χ΄΄Κήρτσε
46 Χρήστος Σπυρίδωνος κουρεύς
47 Δημήτριος Βασιλείου και υιοί αυτού
48 Ναούμ Βασιλείου Βισσύρη
49 Χαράλαμπος Νάκου
50 Αθανάσιος Τέγου
51 Κωνσταντίνου Τέγου
52 Γιαννάκης Χ΄΄Τάση και υιοί αυτού
53 Χρήστος και Νιάτζε
53 οικίας έχει εν όλω η ενορία Σολάκ-Τσεσμές

ΠΑΤΡΙΣ

ΞΕΝΑΙ ΕΝΤΟΠΙΑ

»
»
»
»

Νεβολιάνη

Σμηλόβον
Πισοδέριον

»

Τύρσια
Μουτέσνιτσα

»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Πισοδέριον

Τύρσια

»
»
»

Πισοδέριον
Κλαδορράχη

»
»
»
»
»

Μουτέσνιτσα
Μοναστήριον

»
»
»
»
»

Αρμέντσκον
Πισοδέριον

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Κλαδορράχη

»
182

Δ΄ Ενορία του παπα Κωνσταντίνου Τούνα
1η Συνοικία Αγγειοπλαστών έχει οικίας
2η Συνοικία Άνω Τσιφλίκι έχει οικίας
3η Συνοικία Κάτω Τσιφλίκι έχει οικίας
(Σύνολο)

51
49
45
145

Η συνοικία αγειοπλαστών έχει τας εξής οικίας:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Κώτος Αναστασίου Ζάλλης
Αντώνιος Λαζάρου …(;)
Χρήστος Αγγέλου …(;)
Ζ.. Χ…(;)
Δεν τυπώθηκε
Δημήτριος Αθανασίου Μπάτζκου
Νικόλαος Χρήστου …
Ναούμ Αντωνίου Κερεμιτζής
Θεόδωρος Αντωνίου Κερεμιτζής
Αναστάσιος Τσάλκου και υιοί
Εμμανουήλ Τάλλε Τσουκαλάς
Μιχαήλ και Χρήστος Αναστασίου Πόπη
Γεώργιος Ι. Λουκάς
Σταύρος Μέλιου κηπουρός
Αναστάσιος Σπάσε τζουκαλάδη
Βασιλική Χρήστου διδασκάλισσα
Χρήστος Χ΄΄Νίκου και υιός του Λάζαρος
Δανιήλ Αντωνίου Κεραμετζής
Δημήτριος Νικολάου
Αναστάσιος Ναούμ εφαπλωματοποιός
Αντώνιος Μάτση και υιοί
Ναούμ Τραϊανού Κυρκούτζη
Στέλιος Γεωργίου Τσουκαλάς
Χαράλαμπος Αλεξίου Τσουκαλάς
Πέτρος και Αναστάσιος Παύλου τσουκαλάς
Δέλιος Χρήστου
Τραϊανός και Δημήτριος
Ελένη Χρήστου και Βασίλειος Χρήστου
Δημήτριος, Λάζαρος και Αθανασίος Κ.
Πάπη
Θεόδωρος Στόϊτσε Τσάτσες
Νικόλαος και Δημήτριος Τράϊτσε
Θεόδωρος Νούση και Γεώργιος Αναστασίου
Γρίβα
Δηβίτκος Πέτρου Σαρα… και υιοί
Κήρστες

30
31
32
33
34

ΠΑΤΡΙΣ

ΞΕΝΑΙ ΕΝΤΟΠΙΑ

»
»
»
»
»
Βίρμπενη

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Κουτμιστ…
Μοναστήριον

»
»
»
»
»
»
»

Μουτέσνιτσα
»
»

»
»
»
»
»

Λαγένη

»
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Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΙΣ

Αλέξης Μήτσε Σαμαράς
Λάμπρος Νικολάου Πατσούρη
Αντώνιος Στοϊάννου
Γεώργιος και Κωνσταντίνος Νικολάου
Νίσκου
39 Θεόδωρος Στεφάνου
40 Δημήτριος Ιωάννου
41 Πέτρος Ιωάννου
42 Κωνσταντίνος Μάδρε
43 Νικόλαος Βάνης Χαλβατζής
44 Δημήτριος Κίμε
45 Νάκης Στογιάννου Πόπη
46 Βελιάνης και υιοί
47 Χρήστος και Νικόλαος Δημητρίου
Μητσάκην
48 Κωνσταντίνος Αποστόλου
49 Χρήστος Φωτίου
50 Πέτρος και Μιχαήλ Κυριακού
51 Στοϊάννης Μπαϊου
51 οικίας έχει εν όλω η συνοικία Αγγειοπλαστών

ΞΕΝΑΙ ΕΝΤΟΠΙΑ

35
36
37
38

Καμπάσνιτσα
Τσαπάρη
»
…
Νεοκάζη
Πισοδέριον

»
»
»
»
»
»

Νερέτη

»

Πισοδέριον
Ποποζάνη
Βουσταράνη

»
»
»

»

Η συνοικία Άνω Τσιφλίκι έχει τας εξής οικίας:
A/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Κώτος Άγγελε Καρασσόση
Κώτος Σουλτάνα κηπουρός
Αναστάσιος Λαζάρου Βελιάν
Μιχαήλ και Βασίλειος Μήτσε Κιλέντσε
Σαρίδης
Χρήστος Στοϊάννου χήρος
Μήτσε Μετκάνας
Γεώργιος Κατζάνου
Τραϊανός Βάνε Κοπούλης
Είναι κενό
Είναι κενό
Παντελής Τάσση Γάτζης
Τραϊανός Τάσση Γάτζης
Τεμέλειος Ναούμ Σαρίδης
Κωνσταντίνος Χρήστου Αλζάνης
Αναστάσιος Κωνσταντίνου
Είναι κενό
Είναι κενό
Κωνσταντίνος Μπογόϊα
Λάζαρος Βελιάνου

ΠΑΤΡΙΣ

ΞΕΝΑΙ ΕΝΤΟΠΙΑ

Βουσταράνη

»
»
»
»

Παπαγιάννη

»
»
»
»

»
»
»
Βίρμπενη
Μουτισνίτσα
Μαχαλάς

»
»
»

Σακουλέβον

»
»
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A/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΙΣ

ΞΕΝΑΙ ΕΝΤΟΠΙΑ

21 Μήτσε Μητσάρη
»
22 Πέτρος
23 Κώτσας Καλήνη
24 Δημήτριος Καλήνη
25 Κύρτσες Καλήνη
26 Θεόδωρος Τάσση Γάτσης, αδελφοί
27 Δημήτριος Βάνη Τσίφκα
28 Τάνες Μήτσε σπιτόγαμπροι
Αρμενοχώριον
29 Κήρτσε Τάνε συμπέθερος γάστσε
30 Πέτρος Πέτρου
Μαχαλάς
31 Χρήστος Νάτσε Τεμιάκα
32 Βάνε Τραϊάν Νάτσε και αδελφοί
33 Κόλε Νάτσε Καραγιάννε
34 Μήτρε Τράιτσε
Αρμενοχώριον
35 Γεώργιος Τάνε
»
36 Κόλες Δέλιου Γάστη
37 Μήτκα Δέλιου Γάστη
38 Βελιάν Πέτρε
Καμπάσνιτσα
39 Αντώνιος Γεωργίου
Πιστόσνιτσα
40 Γεώργιος Κύρκου
41 Αναστάσιος Στρέζου
42 Μιχαήλ Μήτσε Ευθυμίου
43 Ναούμ Στόϊτζε και υιοί
Ζαμπαρδέν
44 Αθανάσιος γαμβρός Τώμας
Αρμενοχώριον
45 Κόλε Μήτσε
Παποζάνη
46 Στέφος Αγγέλου
Καμπάσνιτσα
47 Φίλιππος Γεωργίου Νήνε
48 Αθανάσιος σύζυγος Φωτεινής
Αρμενοχώριον
49 Ηλίας, Γότζε Λέστσα
49 οικίας εν όλω έχει η συνοικία «Άνω Τσιφλίκι»

»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»

»
»
»

Συνοικία Κάτω Τσιφλίκι έχει τας εξής οικίας:
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Νεδέλκος Χρήστου
Μποτσύνη
Ελένη Αλέξου Κρούσνια
Τράϊτσε
Αθανάσιος Στογιάννου
χαλβατζής
Γεώργιος Δημητρίου
Άμπες και αδελφοί
Πέτρος Στόϊκου Δεράλας
Γεώργιος και Πέτρος

ΠΑΤΡΙΣ

ΞΕΝΑΙ ΕΝΤΟΠΙΑ

Αρμενοχώριον

»
»

Μαχαλάς

»
»
»
»
»
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Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΙΣ

ΞΕΝΑΙ ΕΝΤΟΠΙΑ

Νάϊδου
8
Αθανάσιος Γεωργίου
»
Γόσμαν
9
Τάλε
Αρμενοχώριον
»
10
Τάσσες Δουνιά Καντάρι
»
11
Τραϊανός Νεδέλκος και
»
Κόλε Νεδέλκου μερτζάκη
12
Χρήστος Νίκου
Δηβόϊνα
»
13
Αθανάσιος
»
»
14
Θεόδωρος Πέτρου
»
Γερτζάνης
15
Γρηγόριος
Μπάνιτσα
»
16
Μήτος και Βάνες
»
Ευαγγέλου
17
Αθανάσιος Τύρσκου
Μοναστήριον
»
18
Δημήτριος Γεωργίου
»
Μπίλλιος
19
Λάζαρος Δημητρίου
»
Μπίλλιος
20
Βάννες Γεωργίου,
»
Γλούφου
21
Νικόλαος Γεωργίου
Όσλοβον
»
22
Ηλίας Δέλκου Κασάπη
»
23
Θεόδωρος Γεωργίου
»
Ατζέμης
24
Πέτρος Μαύρου
»
25
Γεώργιος Μήτσε
»
»
26
Βάννες Μήτσε Μάρτζες
»
27
Κωνσταντίνος Στέφου
»
28
Βέλλες Μάρκου
»
29
Χρήστος Στοϊάννου
»
αλευράς
30
Παύλος Χρήστου
Μοναστήριον
»
Κεμανετζής
31
Μήτος Θεοδώρου
»
Μανίτσα
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
34
Τύρπτσε Χρήστου
»
35
Λάζαρος Πέτρου
»
36
Πέτρου Χρήστου
»
37
Πέτρος Χρήστου κουτσός
Μοναστήριον
»
38
Αθανάσιος Στογιάννου
»
Σαπουντζής
39
Τραϊανός Στογιάννου
»
Σαπουντζής
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Α/Α

40
41
42
43
44
45
45 οικίας έχει εν
όλω η συνοικία
Κάτω Τσιφλίκι

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ευάγγελος Βάνης
Γλούφιου
Συμεών
Μήτος Γίσσα
Παντελής Βάνε
Στέφος Μήτσε
Τρύφων Πέτρου Τσολάκης

ΠΑΤΡΙΣ

ΞΕΝΑΙ ΕΝΤΟΠΙΑ

»
Λουμπέτινα

»
»
»

Βουσταράνη
Λουμπέτινα

»
»

Ήτοι εν συντόμω
1. Η ενορία του Σακελλαρίου παπα Κωνσταντίνου έχει εντοπίας οικογενείας 72
και ξένας αποκατεστημένας προσωρινώς ενταύθα 17 ήτοι εν όλω 89.
2. Η ενορία του παπα Δημητρίου Οικονόμου έχει εντοπίας οικογενείας 61 ως
ξένας αποκατεστημένας ενταύθα προσωρινώς 21 ήτοι εν συνόλω έχει
οικογενείας ογδόντα δύο 82.
3. Η ενορία του παπα Αθανασίου Σακελλιώνος έχει εντοπίας οικογενείας 71 και
ξένας αποκατεστημένας ενταύθα προσωρινώς 19 ήτοι εν συνόλω έχει
οικογενείας 90.
4. Η ενορία του παπα Κωνσταντίνου Γούνα έχει εντοπίας οικογενείας 93 και
ξένας αποκατεστημένας προσωρινώς ενταύθα 52 ήτοι εν συνόλω έχει
οικογενείας εκατόν σαράντα πέντε 145.
Ήτοι εν Φλωρίνη υπάρχουσι σήμερον εν συνόλω:
1. Ορθόδοξοι εντόπιαι μεν οικογένειαι διακόσιαι ενενήντα επτά
2. Ορθόδοξοι ξέναι οικογένειαι εκατόν εννέα
Ορθόδοξοι εν Φλωρίνη εντόπιαι και ξέναι εν συνόλω

297
109
406

Κοινά δικαιώματα των ελληνορθ. Ιερέων Φλωρίνης.
Ευχέλαια, Χρίσμα, Τρισάγια (και κατά τας κηδείας και κατά τα ψυχοσάββατα)
Γάμων και Κηδειών τα δικαιώματα των περιπλέον του ιερέως της ενορίας
προσκαλουμένων ιερέων, το φώτισμα εις εκκλησίας, ευχαί συγχωρητικαί επ’
εκκλησίας, λειτουργίες και μνημόσυνον ονομάτων εν τη προσκομιδή υψώματα εν
τη εκκλησία, δίσκοι
Βαΐων, των Αγίων Παθών, της Β΄ Αναστάσεως, της
Σταυροπροσκυνήσεως και του Σταυρού, παράκλησις επ’ εκκλησίας, φώτισμα των
μαγαζείων, τα εκ χειροτονιών ιερέων, συλλείτουργα και άπασαι αι αρτοκλασίαι.
Ιδιαίτερα δικαιώματα των Ελλ. Ορθ. Ιερέων Φλωρίνης τα εκ Βαπτίσεων, Γάμων,
Κηδειών, Αγιασμών, Παρακλήσεων εις τας οικίας και εορτασίμων ημερών αγίων
υψώματα κατ’ οίκον και σαρανταημέρων τεθνεώτων και τα ευχών γεννήσεως.
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Σήμερον 12 Φεβρουαρίου 1907 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5 η π.μ. τουρκιστί
λόγου γενομένου περί της διαιρέσεως των ενοριών και του καθορισμού των
δικαιωμάτων των ελληνορθοδόξων ιερέων της πόλεως Φλωρίνης, αναγνωρισθείσης
δε και της γενομένης υπ’ αυτών διαιρέσεως των ενοριών εις τέσσαρας, ίσαι καθ’
υπολογισμόν ως προς τας υλικάς απολαυάς αυτών, ενεκρίθη και απεφασίσθη
ομοφώνως, επί παρουσία της Α. Σεβασμιότητος του Μητροπολίτου Αγίου
Μογλενών και Φλωρίνης, υπό των ιερέων τη εγκρίσει και της Α. Σεβασμιότητος,
όπως την μεν υπ’ αριθμόν (2) ενορίαν, συνισταμένην εκ των συνοικιών,
Αρμεντσκαλίδων, Βαρός αριστεράς όχθης του ποταμού Αιγυπτιακής και
Βοειδομαχαλά λάβη ο Οικονόμος παπα Δημήτριος την υπ’ αρθμ. 1 ενορίαν
συνισταμένην εκ των συνοικιών αλβανικής και Βαρός δεξιάς όχθης του ποταμού
λάβη ο Σακελλάριος παπα Κωνσταντίνος. Την υπ’ αριθ. (3) ενορίαν, συγκειμένην εκ
των συνοικιών Βαρός προς την αγοράν και Σολακ Τσεσμέ ή Τσουκούρ λάβη ο
Σακελλείων παπα Αθανάσιος και την υπ’ αριθμόν (4) ενορίαν, συγκειμένην εκ των
συνοικιών Αγγειοπλαστών Άνω Τσιφλίκι και Κάτω Τσιφλίκι λάβη ο παπα
Κωνσταντίνος Γούλας, τα δε διάφορα δικαιώματα αυτών θ’ ανήκωσιν εις εκάστην εξ
αυτών ως ανωτέρω καθώρισται υπό των ιδίων με την λέξιν «Κοινά» και «Ιδιαίτερα»
δικαιώματα.
Ο άνω γενόμενος χωρισμός των ενοριών και ο καθορισμός των δικαιωμάτων
των ρηθέντων ιερέων υπογραφείς παρά των Αιδεσιμωτάτων ιερέων σήμερον
επαφεθή και εις απόφασιν αυτών όπως εγκριθείς και αναγνωρισθείς και υπό της
Αντιπροσωπείας της Ελληνορθοδόξου κοινότητος υπογραφή και παρ’ αυτής και
επικυρωθή δεόντως και υπό της Α. Σεβασμιότητος του Κυριάρχου Μητροπολίτου
Αγίου Μογλενών και Φλωρίνης Κυρίου κου Ανθίμου ίνα έχη το κύρος και την ισχύν
εις το μέλλον δια τα περαιτέρω.
Οι Ορθόδοξοι ιερείς Φλωρίνης
Οικονόμος Παπα Δημήτριος
Σακελλάριος Παπα Κωνσταντίνος
Σακελλείων Παπα Αθανάσιος
Παπάς Κωνσταντίνος
Τα μέλη της Αντιπροσωπείας
Γεώργιος Τέγου
Αναστάσιος Ιωάννου
Αλέξη Δημήτρι
Γεώργιος Δημήτρι
Θεόδωρος Α. Πύρζας
Θεόδωρος Α. Κεραμετζής
Πέτρος Φιλιππίδης
Π… Ναούμ
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Επισκοπικός Κατάλογος
Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας
Παρατίθεται κατωτέρω Επισκοπικός Κατάλογος της Επισκοπής Μογλενών,
μετονομασθείσης διαδοχικά σε: α) Επισκοπή Ηράκλειας Λύγκου, β) Επισκοπή
Μογλενών, γ) Ιερά Μητρόπολη Μογλενών και Φλωρίνης, δ) Ιερά Μητρόπολη
Φλωρίνης, ε) Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης Αλμωπίας και Εορδαίας και στ) Ιερά
Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.
Η καταγραφή βασίζεται κυρίως στον κατάλογο του Πρόδρομου Αντωνιάδη 250,
ο οποίος φρονούμε ότι είναι πληρέστερος και πιο τεκμηριωμένος. Είναι σχεδόν
ταυτόσημος με αυτόν του Πρωτοπρεσβυτέρου Αθανασίου Ρούκαλη251.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους εγκυρότερους και γνωστότερους καταλόγους ο
Μιχάλης Τσεκουνάρης καταγράφει και αυτός πλήρη και σημαντικό κατάλογο για
την από την μετά την κατάργηση της Αρχιεπισκοπής Αχριδών (1767) περίοδο έως τις
μέρες μας252, ο οποίος αποτέλεσε επίσης βασικό οδηγό μας.
Στον παρατιθέμενο κατάλογο ακολουθείται η χρονολογική σειρά
μετονομασιών της Μητροπόλεως.
Στην στήλη των παρατηρήσεων δίνονται στοιχεία μόνο για τους
Μητροπολίτες-Επισκόπους για τους οποίους είτε, ενώ γνωρίζουμε την ύπαρξή τους
από αναφορές σε πηγές, δεν γνωρίζουμε όμως το όνομά τους (αυτό κυρίως
εντοπίζεται στη μέχρι το 1767 περίοδο), είτε σε άλλες περιπτώσεις φρονούμε ότι
πρέπει να επισημανθούν κάποιες δράσεις ή ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται
κατά την διακονία τους.

Α/Α

1
2

3

Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Επισκοπή Ηράκλειας-Λύγκου
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ/ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

Ευάγριος
Κυντίλλιος

Ανώνυμος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

345
449-451

479

Γίνεται λόγος για προσπάθεια
του επισκόπου Ηράκλειας
Λύγκου να εξευμενίσει τον
Θευδέριχο, ηγεμόνα των
Οστρογότθων, προσφέροντάς
του δώρα προκειμένου να μην
πυρπολήσει την πόλη της
Ηράκλειας Λύγκου253.

250

Αντωνιάδη Πρ., Επισκοπικός Κατάλογος Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας,
Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Α.Π.Θ., Ανάτυπο από τα Βυζαντινά 17, Θεσσαλονίκης 1994.
251
Ρούκαλη Α., Ιστορικά Ι. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Αθήναι 2001, σελ. 35-44.
252
Τσεκουνάρη Μ., Επίτομη Εκκλησιαστική Ιστορία της Φλώρινας, Σύντομη Ιστορική Επισκόπηση (Γ΄Κ΄ Αιών), Αθήνα 1998, κεφ. 4.1
253
Αντωνιάδη Πρ., έ.α., σελ. 221.
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4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

Διονύσιος ή Ιωάννης

550

Σε κιονόκρανο μετά από
ανασκαφή στην πόλη της
Ηράκλειας το όνομα που
αναγράφονταν, ήταν
δυσανάγνωστο254.

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Επισκοπή Μογλαίνων ή Μογλενών
Ανακηρύχθηκε Όσιος της
Ιλαρίων
1134-1164
Εκκλησίας
Γίνεται αναφορά στον «Ιερώτατο
επίσκοπον Μογλαίνων» από τον
Αχρίδος Δημήτριο Χωματηνό,
όταν δέχθηκε την υποστήριξή του
άγνωστος
1217-1235
σε κατηγορίες ότι έκανε
χειροτονίες ιερέων σε επαρχίες
της δικαιοδοσίας του
Πατριαρχείου255.
Νήφων
1321
O Ivan Snegarov τον αναφέρει
στον επισκοπικό κατάλογο
Μογλαίνων βασιζόμενος σε
Νήφων
1390
κτητορική επιγραφή του Ι. Ναού
Αναλήψεως Κυρίου Εμπορίου
Εορδαίας256.
Παχώμιος
1532
Αναφορά ανώνυμη σε επίσκοπο
Μογλαίνων στην αλληλογραφία
του Μαρτίνου Κρουσίου (1559Ανώνυμος
1565
1592) με τους λόγιους κληρικούς
του Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως257.
Είχε μεταβεί στη Ρωσία για
πραγματοποίηση εράνου και
Θεοφάνης
1589
παρέστη στη Χειροτονία του
Μητροπολίτου Κιέβου Μιχαήλ.
Ιωσήφ
1606
Υπάρχει υπογραφή του μαζί με
αυτή του Αχρίδος Πορφυρίου σε
έγγραφο προς τον Πάπα
Θεοφάνης
1624
Ουρβανό Η΄, με την οποία
ζητούσαν τη βοήθειά του
εναντίον των Τούρκων258.

254

Αντωνιάδη Πρ., έ.α., σελ. 221.
Αντωνιάδη Πρ., έ.α., σελ. 222.
256
Ivan Snegarov, Ιστορία Αχρίδος, τ. Ι, σ. 343. Πρβλ. Προδρόμου Αντωνιάδου, έ.ά., σελ. 222.
257
Αντωνιάδη Πρ., έ.α., σελ. 223.
258
Αντωνιάδη Πρ., έ.α., σελ. 223.
255
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Μνημονεύεται σε επιστολή του
Αχρίδος Αβραμίου της 31/1/1629
προς τον Μογλαίνων Κοσμά259.
Ο Αχρίδος Αβράμιος σε αποστολή
του στη Ρωσία προκειμένου να
πραγματοποιήσει έρανο,
αναφέρει ότι είχε και την
εξουσιοδότηση των επισκόπων
της περιοχής του, μεταξύ των
οποίων αναφέρει και τον
Μογλενών Χαρίτωνα260.

14

Κοσμάς

1629

15

Χαρίτων

1631-1634

16

Σωφρόνιος

1634

17

Διονύσιος Α΄

1644-1649

Επισκοπικός κατάλογος
Snegarov261.

18

Ιγνάτιος Α΄

19

Νικόδημος

Για άγνωστους λόγους η
αρχιερατεία του διακόπτεται262.

20

Παλλάδιος

1653-1670
1668,
1670,1676
1683

21

Άνθιμος

1691-1699

22

Διονύσιος Β΄ Κόκκινος

1691-1699

23

Ιγνάτιος Β΄

1706

24
25
26
27
28
29

Γαβριήλ Α΄
Παρθένιος
Πρόχορος
Θεοδώρητος
Άνθιμος
Γαβριήλ Β΄

1714-1719
1725
1736
1740
1740
1743-1762

30

Ιωακείμ

1743-1762

Για πρώτη φορά αναφέρεται ο
Μογλαινών και ως Μολεσχών.
Προφανώς έχει προηγηθεί η
συνένωση των Μητροπόλεων263.
Με την κατηγορία της σιμωνίας
καθαιρέθηκε από τη Σύνοδο της
Αρχιεπισκοπής Αχρίδος264
Στο «Συνταγμάτιο» του
Πατριάρχου Ιεροσολύμων
Χρύσανθου αναφέρεται ως
«Μογλενών και Μολισκού ήτοι
Χλωρινού».
Μογλενών και Μολοσχών
Μογλενών και Μολισχού

Το όνομα του Ιωακείμ ως
Μητροπολίτου Μογλενών ή
Μογλενών και Κατρανίτσης,

259

Αντωνιάδη Πρ., έ.α., σελ. 223.
Ivan negarov, Ιστορία Αχρίδος, τ. Β, σ. 211,235. Πρβλ. Αντωνιάδη Πρ., έ.α., σελ. 224.
261
Ivan Snegarov, Ιστορία Αχρίδος, έ.α., σ. 235
262
Αντωνιάδη Πρ., έ.α., σελ. 224.
262
Αντωνιάδη Πρ., έ.α., σελ. 224.
263
Τσεκουνάρη Μ., Η άγνωστη επισκοπή Μολεσχών Συμβολή στην Εκκλησιαστική Ιστορία της
Φλώρινας (ΙΓ΄- ΙΖ΄ Αιών), Εκδόσεις «Μαίανδρος», Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 19.
264
Αντωνιάδη Πρ., έ.α., σελ. 225.
260
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αναφέρεται σε πολλά έγγραφα
που φέρουν την υπογραφή
του265. Δημιουργείται κάποιο
ζήτημα με το θέμα του
εξισλαμισμού της περιοχής ο
οποίος έγινε κατά την δική του
Αρχιερατεία. Υπάρχουν όμως
κάποιες μαρτυρίες οι οποίες
αναφέρουν άλλο όνομα
Μητροπολίτου. Υπάρχει επίσης
και διάσταση απόψεων και ως
προς την χρονολογία του
εξισλαμισμού της περιοχής. Έτσι
για παράδειγμα υπάρχει η
μαρτυρία ότι αυτός έγινε το 1770
(Ε. Γιούσμης), ο Βακαλόπουλος
τον τοποθετεί στο 1759266.
Καθαιρέθηκε σε διάστημα λίγων
μηνών μετά την κατάργηση της
Αρχιεπισκοπής Αχριδών267.
Η βραχυχρόνια παραμονή του
στο θρόνο οφείλεται σε
προαγωγή του σε Μητροπολίτη
Πελαγονίας268.

31

Γερμανός Α΄

1762-1767

32

Ναθαναήλ

4/1767 –
6/1767

33
34
35
36

Γεδεών
Αγαθάγγελος
Γερμανός Β΄
Τιμόθεος

1767-1774
1774-1783
1783-1798
1798-1824

Από τα υπομνήματα εκλογής
τους λαμβάνουμε γνώση και για
τους προκατόχους τους269.
Επί των ημερών του μεταφέρεται
η έδρα της Μητροπόλεως στη
Φλώρινα270.

37

Νεόφυτος

1824-1858

38

Μελέτιος

1858-1865

39

Προκόπιος

1865-1877

40

Γερμανός Γ΄ (Αποστολίδης)

1877-1881

41

Καλλίνικος ο από Δεβρών

1881-1891

Μετέπειτα Βεροίας και
Ναούσης271.
Μετέπειτα Σηλυβρίας272.
Απομακρύνθηκε λόγω
παραιτήσεώς του273.

265

Αντωνιάδη Πρ., έ.α., σελ. 227.
Βακαλόπουλου Α., Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833, Θεσσαλονίκη 1988, σελ. 329.
267
Αντωνιάδη Πρ., έ.α., σελ. 228.
266

268

Αντωνιάδη Πρ., έ.α., σελ. 229.

269

Αντωνιάδη Πρ., έ.α., σελ. 229.
Ηλιάδη Β., Η ιστορία της Μητροπόλεως Μογλενών-Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας έως το 1967,
Μεταπτυχιακή Εργασία στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, σελ. 23.
271
Ρούκαλη Α., έ.α., σελ.38.
272
Ρούκαλη Α., έ.α., σελ. 38.
270
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42

Αβέρκιος

1891-1894

43

Ιωαννίκιος
(Μαργαριτιάδης)

1894-1905

44
45
46

47

48

49

50

Άνθιμος Γ΄ (Σαρίδης)
Σμάραγδος
(Χατζηευσταθίου)

1905-1908

Κωνστάντιος (Ρούσης)

1910-1912

1908-1910

Παραιτήθηκε λόγω γήρατος274.
Ανήγειρε το έως και σήμερα
υπάρχον Μητροπολιτικό
Μέγαρο275.
Μετατέθηκε στη Μητρόπολη
Φιλιππουπόλεως276.
Μετατέθηκε στην όμορη
Μητρόπολη Βοδενών
(Έδεσσας)277.

Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ιερά Μητρόπολις Μογλενών και Φλωρίνης
Επί των ημερών του
απελευθερώνεται η Φλώρινα. Θα
Πολύκαρπος
1912-1926 τελέσει την Δοξολογία και θα
(Σακελλαρόπουλος)
υποδεχθεί το Διάδοχο στη
πόλη278.
Δ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ιερά Μητρόπολις Φλωρίνης
Ηγήθηκε της ομάδος
Μητροπολιτών για την
Χρυσόστομος
1926-1932 επαναφορά του παλαιού
(Καβουρίδης)
ημερολογίου. Για το λόγο αυτό το
1932 παραιτήθηκε279.
Ε΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ιερά Μητρόπολις Φλωρίνης, Αλμωπίας και Εορδαίας
Με τις προσπάθειές του
προσαρτώνται οι αποσπασμένες
Βασίλειος (Παπαδόπουλος) 1932-1967
περιοχές Καϊλαρίων και
Αλμωπίας (Αριδαίας)280.
Στ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ιερά Μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας
Επί των ημερών του αποσπάται η
Αυγουστίνος (Καντιώτης)
1967-2000 περιοχή Αλμωπίας και
προσαρτάται στη Μητρόπολη

273

Τσεκουνάρη Μ., Επίτομη Εκκλησιαστική Ιστορία της Φλώρινας, κεφ. 2.3,. Πρβλ. Αντωνιάδη Πρ.,
έ.α., σελ. 230.
274
Τσεκουνάρη Μ., έ.α., κεφ. 2.3. Πρβλ. Προδρόμου Αντωνιάδου, έ.α., σελ. 230.
275
Εορτολόγιο 2004 Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας.
276
Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως
Φλωρίνης, απόφαση της 6/8/1910, σελ. 65.
277
Αντωνιάδη Πρ., έ.α., σελ. 230. Πρβλ. Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής
Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως Φλωρίνης, απόφαση της 27/6/1912, σελ. 99.
278
Αντωνιάδη Πρ., έ.α., σελ. 231.
279
Αντωνιάδη Πρ., έ.α., σελ. 231. Πρβλ. Ρούκαλη Α., έ.α., σελ. 43.
280
Ρούκαλη Α., έ.α., σελ. 45-50.
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Εδέσσης.
Το 2000 παραιτείται λόγω
γήρατος281.
51

281

Θεόκλητος (Πασσαλής)

2000

Ρούκαλη Α., έ.α., σελ. 50.
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Τεχνικοί όροι – Τοπωνύμια - Επεξηγήσεις
Αγάς (Aga)

Και αγασί και αγάς. Αρχηγός˙ αξιωματούχος˙ άρχοντας. (Peter, F.
Sugar, Η Νοτιανατολική Ευρώπη Κάτω από Οθωμανική Κυριαρχία (1354-1804), Τόμος
Β΄, Μετάφραση: Παυλίνα Χρ. Μπαλουξή, Εκδόσεις ΣΜΙΛΗ, Αθήνα 1994,, σελ. 305).

Αρρεναγωγείο
Φλώρινας

Στεγάστηκε στην οικία του Ιζέτ Πασά, ο οποίος λόγω
συνταξιοδοτήσεώς του μετοίκησε στην Κων/πολη. Είναι το
μεταγενέστερο Α΄ Δημοτικό Σχολείο κτισμένο στην βόρεια
πλευρά του ποταμού Σακουλέβα και στην απέναντι όχθη ήταν
κτισμένο το Βουλγάρικο Σχολείο. (Αθανάσιος Ρούκαλης, Ιστορικά Ι.
Μητροπόλεως Φλωρίνης, σελ. 19. Πρβλ. Δημητρίου Μεκάση, ηλεκτρονική
καταχώρηση).

Αρχιερατικός
Επίτροπος

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργού Εξωτερικών (1887) καθώς
και την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 638/Διεκπ. 429/1887 Πατριαρχική
Εγκύκλιο, οι επίσκοποι όριζαν έναν κληρικό – επίτροπο, ο
οποίος τους αντικαθιστούσε σε περίπτωση ασθενείας ή άλλου
κωλύματος στις συνεδριάσεις των οργάνων της κοινότητος
αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου. (Χαράλαμπου Παπαστάθη, Οι
Κανονισμοί των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων του Οθωμανικού Κράτους και της
Διασποράς, 1984, σελ. 117-118)

Αστική Σχολή

Η Σχολή στεγάζονταν κατ’ αρχήν στο κτίριο του μετέπειτα
ξενοδοχείου «Μητρόπολις». Φοιτούσαν και υπότροφοι
μαθητές για τους οποίους λειτουργούσε συσσίτιο. (Αθανάσιος
Ρούκαλης, Ιστορικά Ι. Μητροπόλεως Φλωρίνης, σελ. 19-20)

Βακούφια

Το Βακούφι ήταν ιδιωτική περιουσία, η οποία αφ' ης στιγμής
αφιερώθηκε με συγκεκριμένη διαδικασία, μετατράπηκε σε
περιουσία του Θεού και κάθε της χρήση διατέθηκε επ' άπειρον
για φιλανθρωπικό σκοπό. Τα Βακούφια διακρίνονταν σε
φιλανθρωπικά και σε οικογενειακά. Στα φιλανθρωπικά, το
σύνολο των εσόδων διατίθεται σε κοινωφελείς σκοπούς. Στην
κατηγορία των οικογενειακών Βακουφίων ο άμεσα
ευεργετούμενος είναι ο ίδιος ο αφιερωτής. (Σοφία Λαΐου, Το δίκτυο
των Βακουφίων της πόλης των Τρικάλων 15ος-16ος αιώνας, Ιόνιος Λόγος, Τμήμα
Ιστορίας-Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Επιστημονική Περιοδική Έκδοση-Τόμος Α΄, Τόμος
Χαριστήριος στον Δημήτρη Ζ. Σοφιανό, Κέρκυρα 2007, σελ. 127. Πρβλ. Kurban, Dilek.,
Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη, "Μια ιστορία αμοιβαιότητας: Τα μειονοτικά Βακούφια
στην Ελλάδα και την Τουρκία", Εκδόσεις TESEV, σελ. 7).

Ζάππειο
Παρθεναγωγείο

Ιδρύεται το 1875 στην Κωνσταντινούπολη και στεγάζεται
αρχικώς σε ενοικιαζόμενο κτίριο στην περιοχή Μνηματάκια. Το
1885 εγκαινιάζεται το μεγαλοπρεπές κτίριο στην περιοχή της
πλατείας Ταξίμ της Κωνσταντινουπόλεως δίπλα στον Ι. Ναό Αγ.
Τριάδος, που κτίζεται προκειμένου να στεγαστεί το
Παρθεναγωγείο με χορηγία του Κωνσταντίνου Ζάππα, ιδρυτού
του Ζαππείου Μεγάρου των Αθηνών. (πηγή Διαδίκτυο. Συντάκτης Παν.
Ριζόπουλος).

Καζάς

Καϊμακάμης

Η περιοχή στην οποία εκτεινόταν η δικαιοδοσία ενός καδή.
Αντίστοιχα λεγόταν και Kadilik – καηδλίκι. Ένας καζάς
αποτελούνταν από έναν ή περισσότερους ναχιγιέδες.
Λέξη αραβοτουρκική. Υποδιοικητής. Παράγεται εκ του ρήματος
καήμ - μακάμ και δηλώνει τον τοποτηρητή, τον αναπληρωτή ή
βοηθό του προϊσταμένου του στη διοικητική και στρατιωτική
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τουρκική υπηρεσία. Καϊμακάμης ονομάζεται ειδικότερα ο
υποδιοικητής ο διευθύνων έναν Καζά. Ως στρατιωτικός βαθμός
ισοδυναμεί προς τον του συνταγματάρχη. (Λεξικό Ελευθερουδάκη τ. 7,
σελ. 50)

Κάλφας (Kalfa)

Καλφάδες˙ μέλος συντεχνίας με ηγετικά προσόντα, χωρίς να
έχει όμως δική του επιχείρηση (Peter, F. Sugar, Η Νοτιανατολική Ευρώπη
Κάτω από Οθωμανική Κυριαρχία (1354-1804), Τόμος Β΄, Μετάφραση: Παυλίνα Χρ.
Μπαλουξή, Εκδόσεις ΣΜΙΛΗ, Αθήνα 1994, σελ. 371).

Μετονομασία
χωριών

Με την υπ' αριθμ. 61048/1926 Αναγκαστική Απόφαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, που έγινε Προεδρικό Διάταγμα στις
15-11-1926 (ΦΕΚ Α΄413/1926) τα περισσότερα χωριά των Νέων
Χωρών που κυρίως φέρουν τούρκικα ονόματα, μετά την
απελευθέρωσή τους μετονομάζονται. (Ιωάννου Παπαλαζάρου, Άγιος
Αθανάσιος (ΤΣΕΓΑΝΗ). Ιστορία Θρύλοι και Παραδόσεις έξι αιώνων, Άγιος Αθανάσιος
2008, σελ. 17).

Μεχκεμές
(mehkeme)
Μουχτάρης
(Muhtar)
Νεβολιάνη
Σ.Σ. Σταθμός
Φλώρινας

= Δικαστήριο
Μουχτάρ. Δικαστικός κλητήρας, επιστάτης μιας αστικής
περιφέρειας. (Peter, F. Sugar, έ.α., σελ. 373).
Χωριό Νεβολιάνη σήμερα Σκοπιά Φλώρινας
Δεν πρόκειται για το σημερινό Σιδηροδρομικό Σταθμό της
Φλώρινας. Ο εν λόγω σταθμός είναι ο του χωριού Μεσονησίου.
Απείχε τότε μία ώρα από τη Φλώρινα. Οι Οθωμανοί απέφευγαν
την κατασκευή σιδηροδρόμων από τις διακλαδώσεις έως τις
κοντινές πόλεις για οικονομικούς λόγους. Ο σταθμός της
Φλώρινας παρέμεινε στο Μεσονήσι έως το 1929. (Αρχιμ. Ειρηναίου
Χατζηεφραιμίδη, Στη Φλώρινα τον Αύγουστο του 1903. Μια συζήτηση με τον
Μητροπολίτη Ιωαννίκιο, Πρακτικά Συνεδρίου Φλώρινα 1912-2002, Ιστορία και
Πολιτισμός, Α.Π.Θ. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών,
Φλώρινα 2004, σελ. 217).

Σακελλάριος

Εκ του λατινικού «sacellum» που σημαίνει, λειψανοθήκη,
χρηματοκιβώτιο, μικρός ιερός χώρος που περιείχε βωμό ή και
άγαλμα θεού. Πολιτικό και εκκλησιαστικό αξίωμα. Κατά την
εποχή του Βυζαντίου το αξίωμα του Σακελλαρίου δίδονταν σε
πρεσβυτέρους και διακόνους οι οποίοι διακρίνονταν για την
μόρφωση και την ικανότητά τους. Απονέμονταν επίσης και σε
άγαμους κληρικούς και μοναχούς. Ο Σακελλάριος συμμετείχε
στο επισκοπικό δικαστήριο, υπερασπιζόταν τα δικαιώματα των
μοναστηριών, ήλεγχε και παρακολουθούσε τα έσοδα και έξοδα
των μονών και υπέβαλλε σχετική έκθεση στο Μητροπολίτη. (Ι.
Πηλίλη, Τίτλοι, οφφίκια και αξιώματα εν τη Βυζαντινή αυτοκρατορία και τη
Χριστιανική Ορθοδόξω Εκκλησία, Αθήνα 1985, εκδ. Αστήρ, σελ. 58-61).

Σακελλίων

Πολιτικό και εκκλησιαστικό αξίωμα. Επόπτευε τις εκκλησίες των
παροικιών για την τήρηση της λειτουργίας τους σύμφωνα με
τους κανόνες και τις εκκλησιαστικές διατάξεις. Επόπτευε ακόμη
τους θρησκευτικούς λειτουργούς για την τήρηση των
καθηκόντων τους. Είχε επίσης ως αρμοδιότητα των έλεγχο των
Ιερών Μονών και των ευαγών ιδρυμάτων της Μητροπολιτικής
Περιφερείας. Ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτου τον
αντικαθιστούσε σε ζητήματα διαχείρισης υλικών αγαθών που
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διανέμονταν στο λαό. Τηρούσε βιβλία των κινήσεών του και
έδιδε σχετικό απολογισμό των πεπραγμένων του στον
Επίσκοπο. (Ι. Πηλίλη, Τίτλοι, οφφίκια και αξιώματα εν τη Βυζαντινή αυτοκρατορία
και τη Χριστιανική Ορθοδόξω Εκκλησία, Αθήνα 1985, εκδ. Αστήρ, σελ. 65-67).

Σαντζάκι

Συνοικία Άνω και
Κάτω Τσιφλίκι

Υποδιαίρεση του Βιλαετιού. Η Δυτική Μακεδονία υπάγονταν
στο Βιλαέτι Μοναστηρίου. Αυτό δε είχε τα εξής Σαντζάκια:
Μοναστηρίου, Κορυτσάς, Δίβρας, Ελβασάν, Σερβίων. Το
Σαντζάκι χωρίζονταν σε Καζάδες. Η Φλώρινα ήταν ο πέμπτος
Καζάς του Σαντζακίου του Μοναστηρίου. Στα 1911 είχε 2.165
Ορθοδόξους Έλληνες, 500 σχισματικούς και 6.500
Μουσουλμάνους. (Μακεδονικό Ημερολόγιο 1911 σελ. 164-165)
Η συνοικία αποτελούνταν από δύο τμήματα το άνω και το
κάτω. Η ονομασία παραπέμπει σε αγροτική περιοχή που ανήκε
σε ιδιώτη την περίοδο της Τουρκοκρατίας και όπου δούλευαν
υποχρεωτικά οι κολίγοι. Ανατολικά της συνοικίας εκτείνεται ο
κάμπος της Φλώρινας, γεγονός που επιβεβαιώνει τον ανωτέρω
ισχυρισμό. (Γιάννη Κασκαμανίδη, Οθωμανική τοπογραφία της Φλώρινας στις
αρχές του 20ου αιώνα, Πρακτικά Συνεδρίου Φλώρινα 1912-2002. Ιστορία και
Πολιτισμός, Α.Π.Θ. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, σελ.
82)

Συνοικία
Ήταν η δυτικότερη συνοικία της πόλης της Φλώρινας με
Αρμεντσκαλήδων πληθυσμό χριστιανικό προερχόμενο από εποικισμό μετά την
επανάσταση του 1878 και προερχόμενο από τα χωριά
Άρμεντσκο (σήμερα Άλωνα) και Τρίβουνο. Το 1903
εγκαθίστανται στην περιοχή πολλές οικογένειες από τα Άλωνα
με την καταστροφή του χωριού τους κατά την μάχη του Ίλιντεν.
Προτίμησαν την περιοχή αυτή για να είναι κοντά στα χωράφια
τους καθότι τα Άλωνα βρίσκονται στα δυτικά της Φλώρινας.
Στην περιοχή κατοικούσαν και μερικές οικογένειες αθιγγάνων,
τον μαχαλά των οποίων διαχώριζε από αυτόν των
μουσουλμάνων συστάδα από λεύκες. (Γιάννη Κασκαμανίδη, Οθωμανική
τοπογραφία της Φλώρινας στις αρχές του 20ου αιώνα, Πρακτικά Συνεδρίου Φλώρινα
1912-2002. Ιστορία και Πολιτισμός, Α.Π.Θ. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Τμήμα
Βαλκανικών Σπουδών, σελ. 89-90).

Συνοικία Βαρόσι

Το όνομα Βασόσι δινόταν σε συνοικίες που βρίσκονταν κοντά
σε τείχη και μάλιστα υπήρχε ενώπιον αυτών των τειχών
τάφρος. Στην περίπτωση της Φλώρινας, ενώ φαίνεται ότι δεν
υπήρχαν τείχη, ωστόσο υπάρχουν μαρτυρίες ότι στην
ανακαλυφθείσα ελληνιστική πόλη στο λόφο του Αγ.
Παντελεήμονα η οποία διέθετε οχυρωματικά έργα, συνδέθηκαν
αυτά με την ύπαρξη του ποταμού στην πόλη και έτσι δόθηκε η
ονομασία Βαρόσι στη συνοικία. Νότια των σπιτιών της
συνοικίας περνούσε ο υδραύλακας που ονομαζόταν Γιάζι. Το
αυλάκι αυτό διανοίχθηκε για να προμηθεύσει νερό στον
υδρόμυλο που βρισκόταν στην Πλατεία Σχολείων και ανήκε σε
μουσουλμάνο στις αρχές του 19ου αιώνα. (Γιάννη Κασκαμανίδη,
Οθωμανική τοπογραφία της Φλώρινας στις αρχές του 20ου αιώνα, Πρακτικά
Συνεδρίου Φλώρινα 1912-2002. Ιστορία και Πολιτισμός, Α.Π.Θ. Παιδαγωγική Σχολή
Φλώρινας, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, σελ. 85-86).
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Συνοικία
Τσουκαλάδικα ή
Αγγειοπλαστών

Εκτεινόταν κατά μήκος της σημερινής οδού Παύλου Μελά. Οι
κάτοικοι της συνοικίας ήταν Χριστιανοί και οι περισσότεροι
κατασκεύαζαν πήλινα σκεύη για οικιακή χρήση με πηλό που
έπαιρναν από την περιοχή Γιάτσοβο, στα ανατολικά της πόλης.
Σε αυτήν την επαγγελματική συντεχνία οφείλει η συνοικία το
όνομά της. (Γιάννη Κασκαμανίδη, Οθωμανική τοπογραφία της Φλώρινας στις
αρχές του 20ου αιώνα, Πρακτικά Συνεδρίου Φλώρινα 1912-2002. Ιστορία και
Πολιτισμός, Α.Π.Θ. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, σελ.
83-84)

Ταπί
(τουρκ. Tapu)
Τεσκερές
Τιμάρια

Το ταπού (πεταμάλ): Επίσημο έγγραφο ιδιοκτησίας, τίτλος
συμβολαιογραφικής πράξης (Peter, F. Sugar, έ.α., σελ. 377. Πρβλ. Ελένης
Κορομηλά, έ.α., σελ. 450-51).
= γράμμα, επιστολή
Τιμάρια ήταν εκτάσεις γης που παραχωρούνταν για χρήση, και
όχι κτήση, σε αξιωματικούς του στρατού, προκειμένου να
εκπαιδεύουν στρατιώτες, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή
ετοιμοπόλεμοι. Με τον τρόπο αυτό ο Σουλτάνος
απαλλάσσονταν της μισθοδοσίας των στρατιωτών. (Sugar P. Η
Νοτιανατολική Ευρώπη κάτω από Οθωμανική κυριαρχία (1354-1804), Τόμος Α΄,
Μετάφραση: Παυλίνα Χρ. Μπαλουξή, Εκδόσεις ΣΜΙΛΗ, Αθήνα 1994, σελ. 194).

Φερμάνι ή
Φιρμάνι

Αυτοκρατορικό διάταγμα

Χοτζέτι
(τουρκ. Huccet)

Τίτλος ακίνητης ιδιοκτησίας, Ιεροδικαστικό έγγραφο

(Peter, F. Sugar, Η Νοτιανατολική Ευρώπη Κάτω
από Οθωμανική Κυριαρχία (1354-1804), Τόμος Β΄, Μετάφραση: Παυλίνα Χρ.
Μπαλουξή, Εκδόσεις ΣΜΙΛΗ, Αθήνα 1994, σελ. 369).
Κορομηλά, Μικρό γλωσσάρι για το 1821, Ανθολόγειο-Αρχείο
Παλιγγενεσίας, Έκδοση Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2002, σ. 451)

(Ελένης
Ελληνικής
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