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Περίληψη 

  

Η κοιτίδα που φιλοξένησε τους προγόνους των Φλωρινιωτών ήταν οι αρχαία 

Λυγκυστίς. Η γεωγραφική θέση της περιοχής, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες 

ώθησαν τους κατοίκους στην ανάπτυξη ενός μικρού, αλλά ξεχωριστού 

πολιτισμού. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του πολιτισμού, είναι και ο Δήμος 

Φλώρινας. Μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες συμμετείχε ενεργά στην 

κοινωνική ζωή του τόπου. Η περίοδος που εξετάζουμε είναι μια δύσκολη 

ιστορική συγκυρία. Η Φλώρινα, επουλώνει πληγές, από μια μακραίωνη 

Τουρκική κατοχή, βαλκανικούς πολέμους, βιώνει τη Μικρασιατική 

καταστροφή. Η φτώχεια και η ανέχεια συνεχίζεται με τον Ελληνοϊταλικό 

πόλεμο και κορυφώνεται με τον εμφύλιο σπαραγμό το 1949.Η Μάχη του 12-

02-1949 στη Φλώρινα, στιγματίζει τη ζωή των κατοίκων. Ο Δήμος Φλώρινας 

με τα πενιχρά οικονομικά του βοηθάει ανήμπορους και φτωχούς να βρουν 

θεραπεία, σε νοσοκομεία Θεσσαλονίκης και Αθηνών, από την αρρώστια της 

εποχής τη φυματίωση. Δεκάδες και οι ψυχοπαθείς, εξαιτίας των πολέμων, 

βοηθιούνται από το Δήμο. Νοικοκυριά που στερούνται βασικά είδη διατροφής 

ενισχύονται οικονομικά. Επίσης, ενισχύονται οικονομικά, άποροι μαθητές και 

φοιτητές, σχολεία όλων των βαθμίδων καθώς και η Παιδαγωγική Ακαδημία, το 

Νοσοκομείο, τοπικοί πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι και άλλα ιδρύματα. 

Παραχωρούνται δημοτικά οικόπεδα και εκτάσεις για ανέγερση κτιρίων και 

ιδρυμάτων.   

Και όλα αυτά με την πολιτική καθοδήγηση αξιόλογων Δημάρχων και 

Δημοτικών Συμβούλων που μέσα από στάχτες και ερείπια οικοδόμησαν την 

πόλη και βοήθησαν όσο μπορούσαν τους κατοίκους, να ορθοποδήσουν και 

να δημιουργήσουν το Φλωρινιώτικο πολιτισμό. 
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Summary 

 

The cradle that hosted the ancestors of Florina was the ancient Lygkystis. The 

geographical position of the area, the difficult weather conditions prompted 

residents to develop a small but distinctive civilization. Integral part of this 

culture is the Municipality of Florina. Through democratic procedures 

participated actively in social life of the place. The period we are considering 

is a difficult historical moment. Florina heals wounds, from a long Turkish 

occupation, the Balkan wars and lives the Asia Minor disaster .The poverty 

and distress are continued with Greek-Italian War and is culminated with the 

civil war in 1949.The Battle of 12.02.1949 in Florina spots the life of the 

residents. Municipality of Florina with his poor financial helps helpless and 

poor to find treatment in hospitals of Athens and Thessaloniki, from the 

disease of tuberculosis. Many psychopaths, because of wars, helped by the 

Municipality. Households who lack basic food are helped economical .Also, 

poor pupils and students are supported financially, schools of all levels, the 

Pedagogy Academy, the Hospital, local cultural and sports clubs and other 

establishments .Municipal plots and land are allotted for construction of 

buildings and institutions. 

And all these with the political guidance of remarkable Mayors and municipal 

counsellors who through the ashes and ruins built the city and helped as 

much as possible the residents to their recover and create the civilization of 

Florina. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Μετά το πέρας των φοιτητικών μου σπουδών ήταν όνειρο ζωής για μένα να κάνω ένα 

βήμα παραπάνω, να ασχοληθώ με ανώτερες σπουδές. Για πολλά χρόνια αυτό κατέστη 

αδύνατο λόγω οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Η ευκαιρία 

παρουσιάστηκε στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών στη Φλώρινα. Ανέκαθεν 

«ερωτοτροπούσα» με το συγκεκριμένο τμήμα, επειδή με δελέαζε το γεγονός ότι το 

αντικείμενο της συγκεκριμένης σχολής ασχολούνταν με τους γείτονές μας, τους 

κατοίκους των Βαλκανίων, πολλοί από τους οποίους είναι και ομόδοξοι. Ερχόμενος 

σε επαφή με τον κ. Νιχωρίτη αισθάνθηκα ότι είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου να 

ικανοποιήσω αυτή μου την επιθυμία. Τα μαθήματα, η έρευνα, η επιστήμη με 

συνεπήραν.  Θα ήθελα να ευχαριστήσω  την τριμελή επιτροπή, τον κ. Νιχωρίτη 

Κωνσταντίνο, Καθηγητή Τ. Β. Σ. Α. Σ., τον Πανοσιολογιώτατο αρχιμ. π. Ειρηναίο 

Χατζηεφραιμίδη, Αναπλ. Καθηγητή  Π. Τ. Δ. Ε., τον κ. Σούτσιου Τσιπριάν 

Λουκρέτσιους, Λέκτορα Τ. Β. Σ. Α. Σ., για την  επίβλεψη της εργασίας μου. 

Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Νιχωρίτη για την αγάπη με την 

οποία μεταλαμπάδευε γνώσεις και επιστημονική κατάρτιση , για  το πνεύμα ενότητας 

που πρέπει να έχουμε οι ομόδοξοι λαοί των χωρών της νοτιανατολικής Ευρώπης. Δε 

θα ξεχάσω τη φράση : «ψάξτε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν 

με τους γείτονές μας». Έτσι από τα  μαθήματα για την ιστορία των λαών των 

Βαλκανίων φάνηκε πως εκείνη την περίοδο σχεδόν όλοι οι γείτονες λαοί 

αντιμετώπιζαν πάνω κάτω την ίδια κατάσταση αστάθειας, φτώχειας και ανέχειας. Το 

θέμα της εργασίας μού κέντρισε το ενδιαφέρον, επειδή είμαι υπάλληλος του Κέντρου 

Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Φλώρινας. Επίσης  οι διηγήσεις των παππούδων 

και γονιών για τα «πέτρινα χρόνια» που πέρασαν τη συγκεκριμένη περίοδο, μου 

κίνησαν την περιέργεια να εξετάσω την περίοδο αυτή, όπως είχε αποτυπωθεί στα 

πρακτικά των δημοτικών συμβουλίων του Δήμου Φλώρινας.Ευχαριστώ τον κ. 
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καθηγητή και  για την αμέριστη συμπαράστασή του, την ανθρωπιά που επέδειξε σε 

όλη τη διάρκεια των σπουδών μου στο μεταπτυχιακό τμήμα των Βαλκανικών 

Σπουδών στη Φλώρινα και μετέπειτα στο Π.Α.Μ.Α.Κ. στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα 

να ευχαριστήσω τον προϊστάμενο και το υπόλοιπο προσωπικό  του Γενικού Αρχείου 

του Κράτους (παράρτημα Φλώρινας), κ. Ιωάννη Καρατζά για την εξυπηρέτησή μου 

στην αναζήτηση πληροφοριών από τους τόμους των πρακτικών των Δημοτικών 

Συμβουλίων από το 1949-1967. Ευχαριστώ και τον κ. Γεώργιο Αθανασιάδη, κάτοχο 

μεταπτυχιακού στην Πληροφορική, για την τεχνική στήριξη που μου παρείχε σε όλη 

τη διάρκεια της εργασίας. Τέλος όλων θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αρχιμ. 

Αθανάσιο Σιαμάκη και την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου Αναστασία και τα παιδιά 

μας Ιωάννη, Ιορδάνη και Παναγιώτη για την ηθική στήριξη που μου παρείχαν σ΄ όλη 

τη διάρκεια των σπουδών και της εκπόνησης της εργασίας. 

Στην εισαγωγή,  θα πραγματεύεται  η ιστορική πορεία που διαγράφηκε στη 

λεκάνη της αρχαίας Λυγκηστίδος έως την ίδρυση του Δήμου Φλώρινας. Παραθέτω 

ένα εισαγωγικό κεφάλαιο με γενικά στοιχεία για την κοινωνική πολιτική, την εξέλιξη 

του κράτους πρόνοιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εντός της Ελλάδας. Στα  κεφάλαια 

2 έως 5 θα μελετήσω την κοινωνική πολιτική του Δήμου Φλώρινας, όπως αυτήν 

αποτυπώθηκε στα πρακτικά των δημοτικών συμβουλίων, από το 1949-1967. Η 

κατηγοριοποίηση των καταχωρήσεων έγινε ως προς τους εξής τομείς: την προνοιακή 

πολιτική προς τους απόρους της πόλης, την οικονομική ενίσχυση πολιτών και 

οργάνων ως προς την υγειονομική περίθαλψη και, τέλος, την αναπτυξιακή πολιτική 

του Δήμου με διαχωρισμό των δημοτικών έργων, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού 

και των δημοσίων σχέσεων. Επίσης  παρουσιάζω τα συμπεράσματα στα οποία 

κατέληξα επικεντρώνοντας την προσοχή στα σημαντικότερα γεγονότα που 

αποτυπώνουν την κοινωνική πολιτική στους παραπάνω τομείς. Κάνω καταγραφή 

διατελεσάντων δημάρχων και συμβουλίων από το 1912- 2014. Ακόμα  παρουσιάζω 

τα Φ. Ε. Κ. ίδρυσης  Δήμου και «καλλικρατικού»  Δήμου Φλώρινας. Στο όγδοο 

κεφάλαιο παρουσιάζεται  το Παράρτημα στο οποίο επισυνάπτεται ο κατάλογος των 
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διατελεσάντων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβουλίων όπου πολλοί συμπατριώτες 

μας μπορούν να αναγνώσουν ονόματα προγόνων τους, που ασχολήθηκαν με τα κοινά. 

Ακόμα στο παράρτημα αναφέρονται κυρίως οι καταχωρίσεις των πρακτικών στις 

οποίες στηρίχτηκα, πρόσωπα που διαδραμάτισαν ιστορικό ρόλο στην ιστορία του 

Δήμου Φλώρινας και τους συλλόγους και τους άλλους φορείς που αποτυπώθηκε η 

κοινωνική πολιτική του Δήμου. Κλείνω την εργασία με τη βιβλιογραφία, τις πηγές 

από τις οποίες  άντλησα τα δεδομένα που χρησιμοποίησα κατά τη συγγραφή. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

. 

Ο Δήμος Φλώρινας είναι ο μεγαλύτερος από τους τρεις δήμους   του νομού 

Φλώρινας(Φλώρινας, Αμυνταίου, Πρεσπών). Από ανασκαφικά ευρήματα στη θέση 

«Τούμπα» Αρμενοχωρίου 2.500 με 2.000 π.Χ., οι ιστορικοί εντοπίζουν το πρώτο 

στοιχείο της ύπαρξης ενός οικισμού, που αργότερα θα έχει αξιόλογη πορεία. Στους 

κλασικούς χρόνους ξεχωρίζουν μαρτυρίες για την ύπαρξη της αρχαίας Λυγκηστίδας, 

με σημαντικότερη εκείνη του Θουκυδίδη, «Μακεδόνες είναι και οι Λυγκηστές και οι 

Ελιμιώτες και άλλα έθνη βορειότερα, τα οποία είναι συμμαχικά μ’ αυτούς και 

υπήκοα, έχουν όμως δικό τους βασιλιά» (Θουκυδ. 2.99),1 καθώς και του Διόδωρου 

Σικελιώτη, «Κατάληψη της Λύγκου από τον Φίλιππο Β΄, Λυγκηστή από τη μεριά της 

μητέρας του Ευρυδίκης, στα 385 π.Χ. και ενσωμάτωσή της στο Βασίλειο των 

Μακεδόνων2. Οι ντόπιοι ηγεμόνες καταργούνται, ενώ τέσσερεις εταίροι του 

Αλεξάνδρου του Γ΄ προέρχονται από τη Λύγκο». (Διόδωρος Σικελιώτης 16.4)3. 

Στους ρωμαϊκούς χρόνους η Μακεδονία γίνεται ρωμαϊκή επαρχία το 148 π.Χ. Στους 

βυζαντινούς χρόνους, η Ηράκλεια Λύγκου είναι έδρα επισκόπου. Στη σύνοδο της 

Σαρδικής υπογράφει ο επίσκοπος της Ηράκλειας Λύγκου το 344 μ.Χ. Στην τέταρτη 

Οικουμενική Σύνοδο εκπροσωπεί τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ο επίσκοπος  

                                                 

 

1 Νομός Φλώρινας –Σύντομη Παρουσίαση –Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας –Φλώρινα 2000, 

σελ.3.Αριθμ. 2. 
2
Βλέπε περισσότερα σελ. 716 από τόμο «Η Δυτική Μακεδονία : Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό 

κράτος έως σήμερα». Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή / Τμήμα Βαλκανικών 

Σπουδών. Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α. Ε., Θεσσαλονίκη 2014. 

3 Νομός Φλώρινας –Σύντομη Παρουσίαση –Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας –Φλώρινα 2000, 

σελ.3.Αριθμ. 7. 



 10 

Ηράκλειος Κυντίλλος, όπως και στη Ληστρική του 449 μ. Χ. Το 479 η Ηράκλεια 

Λύγκου καταστρέφεται από το Γότθο Θεοδώριχο. Με την ίδρυση της αρχιεπισκοπής 

της Α΄ Ιουστινιανής υπάγεται  σ΄αυτήν και η επισκοπή Ηράκλειας Πελαγονίας. Το 

Μάϊο του 1020 ο Βουλγαροκτόνος ιδρύει με τρία σιγίλια την Αυτοκέφαλη 

Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας4 στην οποία περιελαμβάνεται και η περιοχή μας. Οι 

αρχιεπίσκοποι Αχριδών ήσαν στην πλειοψηφία τους φορείς του ελληνικού 

πολιτισμού. 

Στα 1096 οι Νορμανδοί του Βοημούνδου κυρίευσαν τη Φλώρινα και τις Πρέσπες. 

Τον 13ο αι. μ.Χ. η Φλώρινα υπάγεται στο Δεσποτάτο της Ηπείρου. Η μάχη της 

Πελαγονίας ή  Βορίλα –Λόγγου το 1259, ανάμεσα στους Βυζαντινούς και Φράγκους, 

σύμφωνα με τις πηγές έγινε  ανάμεσα στα χωριά Τριπόταμος, Παπαγιάννη, Ιτιά και 

Μαρίνα. Η Φλώρινα περιήλθε στην κατοχή των Τούρκων ανάμεσα στα 1389 και στα 

1408 επί Βαγιαζίτ Α΄.5 

Στα χρόνια της βυζαντινής αυτοκρατορίας η περιοχή ήταν γνωστή με το όνομα 

Χλερηνός. Αυτή η ονομασία αναφέρεται για πρώτη φορά τον 14ο αι. από τον 

ιστορικό Καντακουζηνό (τ.ιι, 25): «γράμματα παρασχόμενος Βασιλικά, των τε 

φρουρίων Σωσκού τε και Δεύρης και Σταριδόχων και Χλερηνού προτέραν Ρωμαίοις 

υπηκόου πόλεως, πατρώαν τε ωμολογήθη εύνοιαν τω βασιλεί».6 Κατά τη γνώμη του 

Σ. Λιάκου, τοπικού ιστοριοδίφη,  η ονομασία Χλερηνός προήλθε από το Φολορίνα ή 

Φιλορίνα, επειδή στη γραπτή τουρκική γλώσσα το φ και το χ γράφονται με τον ίδιο 

τρόπο7. Στο Ετυμολογικό Λεξικό των Νεοελληνικών Οικονυμίων αναφέρεται ότι η 

λέξη Φλώρινα προέρχεται από το αλβανικό Vlorine , τόπος που σχηματίζεται 

                                                 

 

4 Βλ. περισσότερα Η Βαλκανική Επαρχία κατά τους τελευταίους Βυζαντινούς αιώνες .Βασιλική 

Νεράντζη-Βαρμαζή σελ. 80.Η Δυτική Μακεδονία το 12ο και 13ο αιώνα.Εκδόσεις Βανιάς Θεσσαλονίκη 

1998. 
5 (Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833,Θεσ/νικη 1988, σελ. 44-97. 
6 Νομός Φλώρινας –Σύντομη Παρουσίαση –Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας –Φλώρινα 2000, 

σελ.6. 
7 (Σ. Λιάκος, Λυγκηστικές μελέτες,φ.εφημερ. Έθνος, Φλώρινα 4/09/1963). 
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αυλώνας, δηλαδή βαθούλωμα ανάμεσα σε υψώματα (λόφους, βουνά, όχθες8).Η 

γνώμη του Γ. Σημαντήρα είναι ότι η λέξη  Φλώρινα προέρχεται από το ΦΛΩΡΙΝ από 

τον οποίο ονομάστηκε Φλωρίς η πόλις αύτη η χτισμένη επάνω στο λόφο9 

Κατά την περίοδο της ύστερης  οθωμανοκρατίας πληροφορίες για την ιστορία της 

περιοχής αναγράφονται στο βιβλίο Πρακτικών της Δημογεροντίας,  όσο και στο 

βιβλίο της Σχολικής Εφορείας, το οποίο υπάρχει στο αρχείο της «Ιεράς Μητροπόλεως 

Φλωρίνης – Πρεσπών και Εορδαίας». Σύμφωνα με αυτά, μετά την απελευθέρωση της 

Φλώρινας από τους Τούρκους στις 8 Νοεμβρίου 1912 από τον Ιππίλαρχο Ι. Άρτη, η 

κοινωνία συμβιώνει αρμονικά με τους Εβραίους και τους πρόσφυγες Έλληνες 

Μοναστηριώτες10,οι οποίοι έως το 1914 είχαν ολοκληρώσει τη μετακίνησή τους από 

το Μοναστήρι και τα περίχωρα. Το 1922 είχε ξεκινήσει η αποχώρηση της 

μουσουλμανικής κοινότητας .Το 1923 ήταν η απαρχή αποκατάστασης νέων 

προσφύγων11, από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία και δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για ανάπτυξη, μέσα από τη συνεργασία παλιών και νέων κατοίκων.Στις 

9 Απριλίου 1941 ξεκίνησε η γερμανική προέλαση προς νότια, με ταυτόχρονη κίνηση 

δυνάμεων από την Έδεσσα και από την περιοχή της Φλώρινας12. Ο εμφύλιος 

σπαραγμός με αποκορύφωμα τη Μάχη της Φλώρινας που έγινε στις 12-02-1949, 

βύθισε   την περιοχή σε μια περίοδο πτώχειας και ανέχειας, όπου ο Δήμος Φλώρινας 

κλήθηκε να συνδράμει, για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των πολιτών.   

                                                 

 

8 Ετυμολογικό Λεξικό Των Νεοελληνικών Οικονυμίων-Χαράλαμπος Π. Συμεωνίδης. Τόμος Δεύτερος, 

σελ. 1409 , Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία –Θεσσαλονίκη 2010. 
9 Σημαντήρας Γ. (1964) «Η Μυθολογία της Φλωρίνης», Αριστοτέλης, 44, 42. 
10 Βλέπε περισσόρερα Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΝΙΑΣ.Σοφία Ηλιάδου-

Τάχου .Εκδόσεις ΙΣΤΟΡΙΑ –ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2003. 
11 Βλέπε περισσότερα Η κοινή ‘’μοίρα’’ του ξεριζωμού-Ειρηναίος Χατζηεφραιμίδης   σελ. 355 Necati 

Cumali(1921-2001) ΕΝΑΣ ΤΟΥΡΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΕΡΙΒΙΒΛΟΣ 2007. 
12http://el.wikipedia.org/wiki. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B4%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1
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Ο Δήμος Φλώρινας13 συστήνεται με το  Νόμο Δ. Ν. Ζ. (Φ.Ε.Κ. 4057 14-02-1912) 

Περί συστάσεως Δήμων και Κοινοτήτων, και με το Φ. Ε. Κ. 87Α 7-6-10 ν 3852 του 

2010, ο Δήμος Φλώρινας γίνεται Καλλικρατικός. 

                                                 

 

13 Βλέπε περισσότερα δημογραφικά από Στατιστική Υπηρεσία στον πίνακα στη σελ. 178 και 179 της 

εργασίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 

 

«H  κοινωνική ασφάλεια  έχει ως σκοπό  την προστασία του πληθυσμού από 

καταστάσεις που φέρνουν  απώλεια ή μείωση των πηγών συντήρησης, στην 

προληπτική ή επανορθωτική προστασία της υγείας, στην εξασφάλιση απασχόλησης 

και τη διατήρηση της ικανότητας για εργασία, στην εγγύηση ενός αξιοπρεπούς 

επιπέδου διαβίωσης και στη διασφάλιση της δυνατότητας κάθε ατόμου να συμμετέχει 

ενεργητικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Ο στόχος της κοινωνικής ασφάλειας 

συνδέεται επίσης με την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την αναδιανομή του 

εισοδήματος και την επιδίωξη της κοινωνικής δικαιοσύνης14» 

. Με τον  όρο κοινωνική ασφάλεια δεν εννοείται μόνο  ένας κοινωνικοπολιτικός 

στόχος, αλλά και στο σύνολο των μέτρων που εξυπηρετούν το στόχο αυτό.15 Κατά 

την ευρύτερη σημασία του όρου κοινωνική ασφάλεια θεωρείται η κοινωνική 

προστασία, στον οποίο περιλαμβάνονται και τα εθελοντικά προγράμματα. Ο όρος  

κοινωνική ασφάλεια αναφέρεται για πρώτη φορά, ως δικαίωμα στην Οικουμενική 

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 (άρθρο 22) και το ελάχιστο 

περιεχόμενό της προσδιορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας 

του Συμβουλίου της Ευρώπης και από την περίφημη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 102 

(1952) «περί ελαχίστων ορίων κοινωνικής ασφάλειας» της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας. Σημαντική θεωρείται εξάλλου η κατοχύρωση του δικαιώματος στην 

                                                 

 

14 Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκης-Κοινωνική πολιτική και τοπική αυτοδιοίκηση. Τελική 

Έκθεση, σελ.6. Αθήνα-Δεκέμβριος 2006. 
15 Βλ. Κ. Κρεμαλή, Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 1985, σ. 22. 
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κοινωνική ασφάλεια στο άρθρο 12 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης16. 

Οι βασικοί μηχανισμοί της  κοινωνικής ασφάλειας είναι τρεις: α) Η κοινωνική 

ασφάλιση β) η κοινωνική πρόνοια και γ) η  προστασία της υγείας. 

α. Η κοινωνική ασφάλιση καλύπτει τα μέτρα  που έχουν σχέση  τους  οικονομικούς  

πόρους (ασφαλιστικές παροχές) από ειδικούς φορείς (ασφαλιστικοί οργανισμοί) σε 

πρόσωπα ασφαλισμένα, τα οποία έρχονται αντιμέτωποι με τον  κίνδυνο  μείωσης των 

εισοδημάτων τους και άλλα δεδομένα που έχουν σχέση με το χρόνο ασφάλισης και 

τις  ασφαλιστικές εισφορές. 

β. Η κοινωνική πρόνοια καλύπτει το σύνολο των μέτρων που αφορούν τη χορήγηση 

επιδομάτων , παροχών σε είδος και κοινωνικών υπηρεσιών μέσω ειδικών φορέων 

(προνοιακοί φορείς) σε άτομα που τελούν σε κατάσταση ανάγκης . 

γ. Η προστασία της υγείας καλύπτει το σύνολο των μέτρων που αφορούν τη 

χορήγηση παροχών σε είδος και υγειονομικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους 

φορείς, με σκοπό τη διατήρηση και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. 

 Οι τρεις βασικοί μηχανισμοί του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας είναι 

απαραίτητο  να λειτουργούν συμπληρωματικά για την εξυπηρέτηση του ευρύτερου 

στόχου της κοινωνικής ασφάλειας.  

Ο τρόπος με τον οποίο συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους, 

εξαρτάται από το πλαίσιο κάθε εθνικού κράτους πρόνοιας. Οι  ιδιαίτερες  κοινωνικές, 

οικονομικές συνθήκες  και δημογραφικά δεδομένα, οι  επιμέρους εθνικές  παραδόσεις  

και  ιδεολογικές και πολιτικές επιλογές προσδιορίζουν την κοινωνική πρόνοια κάθε 

χώρας.. Έτσι  διαπιστώνουμε  ότι το κράτος πρόνοιας είναι πρωτίστως εθνικό κράτος, 

                                                 

 

16 Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκης-Κοινωνική πολιτική και τοπική αυτοδιοίκηση. Τελική Έκθεση, 

σελ. 6. Αθήνα-Δεκέμβριος 2006. 
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παρόλη  την ποικιλομορφία  των  συνδυασμών των μηχανισμών του συστήματος 

κοινωνικής ασφάλειας στα σύγχρονα κράτη πρόνοιας. 

O ευρωπαϊκός όρος (ESSPROS)   κοινωνική πολιτική, περιλαμβάνει τις παροχές σε 

χρήμα ή σε είδος από προγράμματα κοινωνικής στήριξης που αποσκοπούν στην 

αντιμετώπιση κινδύνων και αναγκών.  

Οι κοινωνικοί κίνδυνοι εντοπίζονται στην ασφάλιση , στην υγεία, στην απασχόληση, 

στη στέγαση. Επίσης οι παροχές της πρόνοιας σχετίζονται με την κάλυψη αναγκών 

όσον αφορά την οικογένεια, την παιδική μέριμνα, την υποστήριξη των ατόμων με 

αναπηρίες και την προστασία της τρίτης ηλικίας. Στόχος της κοινωνικής πολιτικής 

είναι η επίλυση προβλημάτων κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και 

διαπλάτυνση των αξιοπρεπών όρων διαβίωσης του συνόλου του πληθυσμού. 

Σύγχρονες τάσεις στον τομέα της κοινωνικής προστασίας . 

Με βάση τα παραπάνω  κατά τον 20ο αιώνα οι μορφές κρατικής παρέμβασης στην 

κοινωνικό γίγνεσθαι οδήγησαν στην κατοχύρωση  θεσμών  με αντίστοιχα κοινωνικά 

δικαιώματα. Στις μέρες μας αυτά τα κοινωνικά κεκτημένα  αμφισβητούνται κυρίως 

στη  σημερινή φάση μετάβασης από τη βιομηχανική στη μεταβιομηχανική κοινωνία 

και φέρνουν στο προσκήνιο τον όρο  «νέο κοινωνικό ζήτημα». Με την αρχή  της 

ατομικής ευθύνης επιχειρούν τη συρρίκνωση της κοινωνικής ασφάλισης και τη 

σταδιακή αντικατάστασή της από ιδιωτικά προγράμματα ασφαλιστικής προστασίας, 

ενώ παράλληλα υποβαθμίζονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις εργασίας με 

προώθηση του μοντέλου των ατομικών συμβάσεων. Με την ίδια λογική  

αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα των  μηχανισμών της πρόνοιας και  εισάγονται 

πολιτικές πειθαρχικής επαναπροώθησης στην εργασία. 

Γι’ αυτό και η πολιτεία επωμίζεται να αναλάβει το βάρος της  κοινωνικής πολιτικής, 

όπου συνδράμει κάθε άτομο που τελεί σε κατάσταση κοινωνικής ανάγκης, μέσω του 

θεσμού της κοινωνικής πρόνοιας. Οι  παρεμβάσεις της πρόνοιας έχουν σκοπό να 

προστατέψουν τα άτομα εκείνα που δεν καλύπτει η  κοινωνική ασφάλισης, ούτε 
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διαθέτουν άλλα μέσα για να αντιμετωπίσουν επιμέρους προβλήματα που τους 

οδηγούν στη σταδιακή τους απομόνωση και την περιθωριοποίηση.  

Η χρηματοδότηση από την  κοινωνική πρόνοια εμφανίζεται, τουλάχιστον στις χώρες 

της Νότιας Ευρώπης, ως η πιο παραμελημένη προτεραιότητα της κοινωνικής 

προστασίας, ωστόσο δεν παύει αυτήν η προτεραιότητα να γίνεται δέσμευση της 

πολιτείας να παρέμβει για την ενίσχυση των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

Έτσι το κοινωνικό κράτος αποδεικνύει τη σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης και 

προστασίας. 

Στη σύγχρονη πραγματικότητα πολλές πρακτικές που υλοποιήθηκαν από την 

κοινωνική πρόνοια είναι ανεπαρκείς από την άποψη ότι τα κοινωνικά προβλήματα 

αλλάζουν μορφή από τις καινούριες απαιτήσεις της μεταβιομηχανικής κοινωνίας. Οι 

νέες τεχνολογίες αλλάζουν τις ισορροπίες στις καθαρά παραδοσιακές σχέσεις. Οι 

αλλαγές δεν έχουν να κάνουν μόνο με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που είναι 

ευάλωτες, αλλά με το σύνολο του πληθυσμού που καλείται να τοποθετηθεί στα νέα 

δεδομένα. Ιδιαίτερα στον τομέα της  απασχόλησης και  κοινωνικής προστασίας το 

κράτος αδυνατεί να ανταπεξέλθει και φαντάζει ανήμπορο απέναντι στα νέα δεδομένα  

της μεταβιομηχανικής εποχής. Οι νέοι κοινωνικοί κίνδυνοι δεν μπορούν να  

αντιμετωπιστούν  με πρακτικές παρέμβασης  του παραδοσιακού κοινωνικού κράτους. 

Οι κίνδυνοι αυτοί προέρχονται κυρίως από την ανασφάλεια για εξεύρεση εργασίας, 

παραμονής στην εργασία, συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας, 

εξασφάλιση αποδοχών και ασφαλιστικών δαπανών με στόχο τη βελτίωση του τρόπου 

ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες.    

Το κοινωνικό κράτος έχει να  αντιμετωπίσει μια σειρά προβλημάτων σε εσωτερικό 

και εξωτερικό επίπεδο. Οι διαφορές μισθού και κέρδους, το δημογραφικό πρόβλημα, 

η ειδίκευση στην αγορά εργασίας, ο διεθνής ανταγωνισμός, οι διαφορές 

αναπτυγμένων χωρών με τις οικονομικά ασθενέστερες χώρες και τέλος η παγκόσμια 

κρίση συμβάλει στη διόγκωση των προβλημάτων. Έτσι το παραδοσιακό μοντέλο του 

κοινωνικού κράτους αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην επίλυση προβλημάτων και 
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πολλές φορές λειτούργησε ευνοϊκά υπέρ της μεσαίας τάξης και όχι υπέρ κοινωνικών 

ομάδων με έντονα κοινωνικά προβλήματα.  

 

Η άσκηση Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής.  

 

Για να καταλάβουμε καλύτερα το σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικά 

επίπεδα, θα πρέπει να εξετάσουμε πως τοποθετούνται οι Ο.Τ.Α. στην ευρύτερη 

κοινωνική πολιτική. Θα πρέπει να δούμε το σύνολο των παρεμβάσεων και 

επιχειρησιακών σχεδιασμών από τους ευρύτερους φορείς και πως αυτές οι πρακτικές 

πραγματοποιούνται από τους τοπικούς φορείς. Η Ελλάδα για παράδειγμα ως κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετεί και εναρμονίζεται με πολιτικές που 

συνάδουν με την κεντρική ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική ακολουθώντας το πρότυπο 

κεντρικό-περιφερειακό-τοπικό. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στους διεθνικούς και 

υπερεθνικούς μηχανισμούς προωθούνται σε εθνικό επίπεδο και υποστηρίζονται 

χρηματοδοτικά από την κεντρική ευρωπαϊκή εξουσία.   

Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η κοινωνική πολιτική στην Ε. Ε. μπορεί να 

παρομοιαστεί με μια καθοδική αλυσίδα17, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται στο 

ανώτερο ενωσιακό επίπεδο και προωθούνται προς τα κάτω σε τοπικό επίπεδο. Η Ε.Ε. 

θέτει τους στόχους, καταρτίζει  προγράμματα και τα χρηματοδοτεί. Τα κράτη μέλη 

ανάλογα με τις προνοιακές και κοινωνικές  υποδομές  που διαθέτουν προσπαθούν να 

εφαρμόσουν τις κοινοτικές οδηγίες ή να εναρμονιστούν με αυτές. Τέλος οι Ο. Τ. Α. 

ως τελικοί αποδέκτες αυτής της πολιτικής αναλαμβάνουν να τακτοποιήσουν την 

οριστική εφαρμογή τους. 

                                                 

 

17 Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκης-Κοινωνική πολιτική και τοπική αυτοδιοίκηση. Τελική Έκθεση σελ. 

19. Αθήνα-Δεκέμβριος 2006. 
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Πλαίσιο Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Η κοινωνική πολιτική στην Ε.Ε. δεν εντάσσεται στις κύριες αρμοδιότητες  της. Δεν 

παύει όμως να μη δείχνει ιδιαίτερη μέριμνα κυρίως την απασχόληση του εργατικού 

της δυναμικού, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού και παρεμβάσεις στους τομείς υγείας και πρόνοιας. Όσον 

αφορά την απασχόληση  ο κανονισμός  883/2004 ορίζει τον ενιαίο τρόπο του 

υπολογισμού των ασφαλιστικών παροχών και τη μεταφορά τους στη χώρα της 

κατοικίας του ασφαλισμένου. Επίσης η κοινωνική προστασία ενδυναμώθηκε με τη 

συνθήκη του Άμστερνταμ. Εκεί που έγιναν περισσότερα βήματα είναι  οι τομείς της 

ισότητας στην εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην υγιεινή και ασφάλειά 

τους, τον ορισμό του εργάσιμου χρόνου, την προστασία από αυθαιρεσίες εργοδοτών 

και παράνομες απολύσεις.   

Παρέμβαση σε θέματα υγείας. 

Με την κοινοτική οδηγία  COM(2000) 285 υποχρεούται η κοινότητα να αναλάβει την 

προστασία των λαών της από την απειλή και εμφάνιση νέων ασθενειών. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται για την υγεία θα είναι υποχρεωμένα όλα τα κράτη μέλη να τα 

εφαρμόζουν. Ο στόχος είναι η πληρέστερη ενημέρωση για θέματα υγείας προς όλες 

τις κοινωνικές ομάδες, η άμεση  αντιμετώπιση κρουσμάτων, η βελτίωση συνθηκών 

διαβίωσης. 

Τα νομοθετικά μέτρα περιλαμβάνουν την πρόληψη μεταδοτικών ασθενειών π.χ. ο 

HIV,  νόσος των Kreutzfeldt-Jakobs, καταπολέμησης ναρκωτικών, απαγόρευσης 

καπνίσματος κυρίως σε δημόσιους χώρους, την οργάνωση κοινοτικού δικτύου 

αιμοεποπτείας, την ασφάλεια των τροφίμων, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας σε 

όλα τα κράτη μέλη. 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=el&type_doc=COMfinal&an_doc=2000&nu_doc=285
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Διασφάλιση ίσων ευκαιριών για άτομα με αναπηρία. 

Το 2003 είχε χαρακτηριστεί ως «Ευρωπαϊκό Έτος των ατόμων με ειδικές ανάγκες», 

με στόχο να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη και να βελτιωθεί η οικονομική και 

κοινωνική κατάσταση τους. Επίσης να επιτευχθεί ενσωμάτωση των ατόμων με 

αναπηρία στην ευρωπαϊκή κοινότητα, με την ίση μεταχείριση στο χώρο της εργασίας, 

την απρόσκοπτη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικά αγαθά. Η 

αναγνώριση  των δικαιωμάτων τους, η συμμετοχή τους σ’ όλους τους τομείς 

δραστηριότητας χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κατηγορία 

Υπολειμματική Παροχή, (Ισπανία, Ελλάδα όπως και Νότια Ευρώπη συνολικά 

συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας), όπου τα εθνικά προγράμματα καλύπτουν 

μόνο ειδικές κατηγορίες, πέρα από τις οποίες αναπτύσσεται  δράση από την 

Αυτοδιοίκηση ή/και τον Τρίτο Τομέα. Διακρίνονται από χαμηλή γενναιοδωρία αλλά 

και ελλειμματικό έλεγχο πόρων18. Στις πρώτες θέσεις κατατάσσεται η Μεγάλη 

Βρετανία και Ιρλανδία, ακολουθούν Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Φιλανδία, 

Σκανδιναβικές χώρες και Ολλανδία. Τέλος η Νορβηγία, Αυστρία, Ελβετία 

χαρακτηρίζονται από μικρή προσφυγή πολιτών σε πρόνοια λόγω υψηλής συμμετοχής 

στην απασχόληση και στιγματισμό της προνοιακής αρωγής. 

 

 

 Γενικά στοιχεία για την εξέλιξη του Κράτους Πρόνοιας. 

Είναι δύσκολο να υπάρξει συγκεκριμένος ορισμός για το Κράτος Πρόνοιας . 

Με τον όρο Κράτος Πρόνοιας εννοείται το κράτος που με παρεμβάσεις σε διάφορες 

                                                 

 

18 Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκης-Κοινωνική πολιτική και τοπική αυτοδιοίκηση. Τελική Έκθεση σελ. 

39. Αθήνα-Δεκέμβριος 2006 
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οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες, αναλαμβάνει  ευθύνη για διανομή υλικών ή 

πολιτιστικών αγαθών ή το μοίρασμα αυτών των αγαθών σε διάφορες ομάδες ή στο 

μεγαλύτερο μέρος του κοινωνικού συνόλου ανάλογα με κατοχυρωμένα δικαιώματα 

των ομάδων ή του συνόλου. Διαφορετικές προσεγγίσεις προσπαθούν να ερμηνεύσουν 

το πολύπλοκο πολιτικοδοιηκητικό σύστημα που ορίζει το Κράτος Πρόνοιας. Κατά 

την μαρξιστική προσέγγιση το Κράτος πρόνοιας ως το αντίβαρο του καπιταλιστικού 

συστήματος στην απειλή που προέρχεται από την δυναμική ανατροπή της εργατικής 

τάξης. Σύμφωνα με τη σύγχρονη Πολιτική Κοινωνιολογία το Κράτος Πρόνοιας 

ορίζεται ως αποτέλεσμα μιας μεγάλης οικονομικής κοινωνικής και πολιτικής εξέλιξης 

που άρχισε από το τέλος του Μεσαίωνα και διαμορφώθηκε μέσα από μία σειρά 

κρίσεων και σταδίων. Ο κοινωνιολόγος  STEIN ROKKAN19 διατύπωσε ιδέες για την 

ιστορική εξέλιξη ευρωπαϊκών κρατών παίρνοντας υπόψη την επίδραση τριών 

διαστάσεων της πολιτικής, της οικονομίας και των κοινωνικοπολιτιστικών 

επιδράσεων.  Σύμφωνα μ’ αυτήν την προσέγγιση τα στάδια που οδήγησαν στο 

σύγχρονο Κράτος Πρόνοιας, είναι τέσσερα. 

 Στο πρώτο στάδιο εντάσσεται η σύσταση των κρατών που περιλαμβάνει ένα 

οργανωμένο διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο, που κατέχει συγκεκριμένα εδάφη 

και μέσα από συγκεκριμένες διοικητικές υπηρεσίες, συγκεντρώνει φόρους κάνει έργα 

υποδομής, έχει οργανωμένο στρατό για τη διατήρηση εδαφών και αστυνομία για την 

εσωτερική τάξη.    

Στο δεύτερο στάδιο εντάσσεται η διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας και η 

ένταξη των μειονοτήτων (γλωσσικών, θρησκευτικών, πολιτισμικών) και άλλων 

περιφερειακών ομάδων ,στην επικρατέστερη εθνική κουλτούρα. Η  ένταξη αυτή 

πραγματοποιείται μέσα από το σχολείο και την υποχρεωτική εκπαίδευση σ’ όλο το 

κράτος. Επίσης μηχανισμοί πολιτικοί και πολιτισμικοί συνδράμουν στη επικοινωνία 

                                                 

 

19 Παιδαγωγική και Εκπαίσευση.Μιχάλης Κελπανίδης. Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευση-σελ.2. 

Εκδόσεις Κυριακίδη – Θεσσαλονίκη 1991.  
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μεταξύ κέντρου και περιφέρειας και τη διάδοση μύθων, συμβόλων, ιστορίας. 

Απώτερος στόχος είναι η εθνική ομογενοποίηση μέσα στα όρια του εθνικού  κράτους 

όπου ο πολίτης διαδραματίζει τον κατεξοχήν εσωτερικό ρόλο. 

Στο τρίτο στάδιο έχει κύριο χαρακτηριστικό την ευρύτερη πολιτική 

συμμετοχή, την επέκταση των πολιτικών και εκλογικών δικαιωμάτων και η σύσταση 

πολιτικών κομμάτων, το κοινοβουλευτικό σύστημα και ο έλεγχος των κυβερνήσεων 

μέσα από τα κοινοβούλια. 

Το τέταρτο στάδιο χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη του Κράτους Πρόνοιας, 

που σύμφωνα με το κ. Κελπανίδη20 «χαρακτηρίζεται από τη διεύρυνση του status του 

πολίτη με την εισαγωγή , πέρα από τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα που 

θεσμοθετήθηκαν στις προηγούμενες φάσεις, των κοινωνικών δικαιωμάτων τα οποία 

συνεπάγονται την ανάληψη της ευθύνης από πλευράς του κράτους για την 

ανακατανομή των κοινωνικών πόρων, την εισαγωγή ελάχιστων , κρατικά 

εγγυημένων, ορίων διαβίωσης και την οικοδόμηση των συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης και παροχής υπηρεσιών». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στάδια αυτά δε είναι τα ίδια και ούτε εξελίσσονται 

την ίδια χρονική περίοδο, ούτε διαδέχονται το ένα το άλλο με την ίδια σειρά. Πολλές 

φορές παρατηρήθηκε τα στάδια αυτά να αλληλεπικαλύπτονται και υπήρξαν 

δυσκολίες και αποτυχίες στις προσπάθειες  δημιουργίας εθνικών κρατών. Επίσης η 

εξέλιξη των σταδίων συνεπάγονται με πολιτικές κρίσεις, από το γεγονός ότι η 

ολοκλήρωση των σταδίων συνεπάγεται με την εξισορρόπηση και λύση προβλημάτων 

που προκύπτουν σε κάθε στάδιο. 

Ο ROKKAN προσπάθησε εξηγήσει τις διαφορές της εξέλιξης των σταδίων 

μέχρι την οργάνωση των ευρωπαϊκών κρατών. Μια εξήγηση που έδωσε ήταν ότι τα 

                                                 

 

20 Παιδαγωγική και Εκπαίσευση.Μιχάλης Κελπανίδης. Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευση-σελ.3. 

Εκδόσεις Κυριακίδη – Θεσσαλονίκη 1991. 
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κυρίαρχα κράτη ιδρύθηκαν στην περιφέρεια  των εδαφικών ορίων της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας. Στα κεντρικά είχαν αναπτυχθεί πολλές πόλεις, γεγονός που 

λειτούργησε αρνητικά μέσα από δυσκολίες και καθυστερήσεις, στη δημιουργία 

κρατών. Το ίδιο παρατηρείται και σε περιοχές που ένα διοικητικό κέντρο 

περιστοιχίζεται  με μικρούς αστικούς πληθυσμούς, είναι ποιο εύκολο το κέντρο να 

θέσει υπό τον έλεγχό του τους αστικούς πληθυσμούς της περιφέρειας. 

Μεγάλες διαφορές παρατηρούνται στις αρχικές συνθήκες που ορίζουν την 

έκβαση του σταδίου της δημιουργίας των εθνών. Ο πληθυσμός μιας περιφέρειας  

είναι πολλές φορές  ετερογενής όσον αφορά τα γλωσσικά και θρησκευτικά του 

γνωρίσματα, τα οποία διαμορφώνουν την εθνική του ταυτότητα, γι’ αυτό και η 

προσπάθεια ενσωμάτωσης στην κυρίαρχη εθνική κουλτούρα είναι αρκετά δύσκολη. 

Και όσο αυτήν η ενσωμάτωση γίνεται με καταπιεστικά στρατιωτικά και αστυνομικά 

μέσα, τόσο γίνεται πιο δύσκολη η πορεία ένταξης των ομάδων στη μαζική 

δημοκρατία. Ένας παράγοντας που επηρεάζει επίσης τα στάδια της πολιτικής 

εξέλιξης είναι και οικονομικές μεταβολές. Έτσι παρατηρήθηκε ότι τα κοινωνικά 

προβλήματα που δημιουργούσε η βιομηχανική επανάσταση και όταν αυτά 

εμφανίζονταν μετά την εδραίωση της κεντρικής εξουσίας, τότε το πολιτικό σύστημα 

μπορούσε πιο εύκολα να ανταπεξέλθει σ’ αυτά. 

Όπως αναφέρθηκε η  εξέλιξη αυτή δεν ακολουθεί  πάντα μια σταθερή πορεία. 

Αντίθετα διαφορετικές συνθήκες όπως η οικονομία, πολιτιστικές και κοινωνικές 

συνθήκες διαμόρφωσαν ανάλογα την πορεία των σταδίων σε κάθε χώρα χωριστά. Οι 

συνθήκες είναι πιο κατάλληλες όπου τα εδαφικά όρια μιας επικράτειας συμπίπτουν 

με τα πολιτισμικά και κοινωνικά όρια της εθνικής ταυτότητας. Είναι δε 

αποδεδειγμένο γεγονός ότι τα κράτη με εθνική ομοιογένεια είναι πιο ισχυρά σε 

στρατιωτικό , οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. 

Με την εξάπλωση του εκλογικού δικαιώματος, τη δημιουργία πολιτικών 

κομμάτων και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μετά τη 

βιομηχανική επανάσταση από την άνιση κατανομή του πλούτου, παρατηρήθηκε το 



 23 

φαινόμενο της εδραίωσης του Κράτους πρόνοιας. Κομμουνιστικά και σοσιαλιστικά 

κόμματα αναλαμβάνοντας την εξουσία ή ως αντιπολιτευόμενα κόμματα, εργάστηκαν 

για τη λήψη μέτρων από τη μεριά των κυβερνήσεων για την εδραίωση του Κράτους 

Πρόνοιας.  

Ο βασικός πυρήνας του σύγχρονου Κράτους Πρόνοιας είναι η κατοχύρωση 

των συστημάτων της κοινωνικής ασφάλισης. Ο πατέρας της κοινωνικής ασφάλισης 

θεωρείται ο καγκελάριος της Πρωσσίας OTTO VON BISMARCK ο οποίος το 1883 

θέσπισε την ασφάλεια ασθενείας, το 1884 θέσπισε την ασφάλεια εργατικών 

ατυχημάτων, το 1889 την ασφάλεια γήρατος και αναπηρίας. Έκτοτε πολλές ήταν οι 

χώρες που δανείστηκαν και τελειοποίησαν κατοχύρωση του Κράτους Πρόνοιας. Ενώ 

στην αρχή όλα αυτά τα μέτρα είχαν ως στόχο την αποδυνάμωση της ανοδικής 

πορείας των σοσιαλιστικών κομμάτων ουσιαστικά τα κράτη θωράκιζαν τις 

εργασιακές σχέσεις. 

Τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε καθημερινά η εργατική 

τάξη αποτέλεσαν το σημαντικότερο μοχλό πίεσης για νομοθετικές ρυθμίσεις και 

κρατικές παρεμβάσεις. Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των ατόμων που 

απαιτούνταν ειδική μέριμνα ( άτομα που δεν μπορούσαν να εργαστούν, μικρά παιδιά, 

νέοι,  γυναίκες και ηλικιωμένοι) ήταν ανάγκη στις σύγχρονες κοινωνίες να 

προστατευτούν μέσα σε ένα πλαίσιο περίθαλψης και μέριμνας.     

Η αποδυνάμωση των πρωτογενών ομάδων και η εξασθένηση των μηχανισμών 

κοινωνικής συνοχής εντείνουν το πρόβλημα της εξασφάλισης των ατόμων. Ο ρόλος 

της οικογένειας που κάποτε κάλυπτε ανάγκες ανικανότητας εργασίας σήμερα 

αδυνατεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Από την άλλη η σύγκρουση ρόλων 

δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την ψυχική κατάσταση 

των ατόμων που είναι στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Έτσι κρίνεται 

απαραίτητη η λειτουργία ενός κοινωνικού συστήματος όπου το Κράτος Πρόνοιας θα 

διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία αυτού του συστήματος.  
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Σύμφωνα με τον ορισμό της ASA BRIGGS το Κράτος Πρόνοιας «είναι ο 

τύπος του κράτους, στο οποίο η πολιτική εξουσία παρεμβαίνει στους μηχανισμούς 

της αγοράς επιδιώκοντας τρεις κύριους στόχους :Πρώτο, για να εξασφαλίσει στα 

άτομα και στις οικογένειες ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ανεξάρτητα από την 

αξία της περιουσίας που έχουν ή της εργασίας που είναι σε θέση να προσφέρουν. 

Δεύτερο, για να μειώσει το βαθμό της κοινωνικής ανασφάλειας δίνοντας στα άτομα 

και στις οικογένειές τους τα μέσα ν’ αντιμετωπίσουν ορισμένες τυχαίες κοινωνικές 

συγκυρίες που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη ζωή τους, (π.χ. ασθένεια, 

ανικανότητα για εργασία λόγω γήρατος ή για άλλους λόγους και ανεργία). Τρίτο για 

να διασφαλίσει ότι παρέχονται σ’ όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την κοινωνική 

τους θέση ή τάξη , ορισμένες υπηρεσίες στην καλύτερη δυνατή ποιότητα. Σ’ αυτές τις 

υπηρεσίες ανήκουν κατά κύριο λόγο η εκπαίδευση , η ιατρική περίθαλψη , οι 

κοινωνικές υπηρεσίες και η εξασφάλιση κατοικίας21». 

Αργότερα η κοινωνική ασφάλιση πρόσθεσε στις ασφαλίσεις γήρατος , 

αναπηρίας και ατυχημάτων , την ασφάλεια από την ανεργία. Οι κατηγορίες 

ασφάλισης επεκτάθηκαν και στο χώρο της εργασίας, της κάλυψης από ατυχήματα και 

μετάδοσης ασθενειών από τις συνθήκες εργασίας. Συμπεριέλαβε και τους 

αγροεργάτες, τους αυτοαπασχολούμενους  και περιπτώσεις χηρείας και ορφάνειας. 

Η κοινωνική ασφάλιση ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αι. και ολοκληρώθηκε 

κυρίως τη δεκαετία του 1960. Στο γεγονός αυτό βοήθησε  και η αύξηση των 

κοινωνικών δαπανών από τη μεριά των κυβερνήσεων, η επέκταση των ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων και σε ομάδες με ψηλότερα εισοδήματα. Η επέκταση του κράτους σε 

άλλους τομείς  όπως κατοικία ,εκπαίδευση. Και τέλος η συμπόρευση της οικονομικής 

πολιτικής με την κοινωνική πολιτική. 

 

                                                 

 

21 Παιδαγωγική και Εκπαίσευση.Μιχάλης Κελπανίδης. Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευση-σελ.11-12. 

Εκδόσεις Κυριακίδη – Θεσσαλονίκη 1991. 
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Η ΑΣΚΗΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   

ΜΕΡΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πρώτα δείγματα κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα εμφανίζονται στην περίοδο 

του Καποδίστρια. Τότε ιδρύθηκα επτά νοσοκομεία, ένα ορφανοτροφείο στην Αίγινα 

και άλλα περιφερειακά ιδρύματα. Κατά την οθωνική περίοδο το Διάταγμα «Περί 

Αστυκλινικής εν Αθήναις», ο Νόμος «Περί συστάσεως Φρενοκομείων», ο Νόμος 

«Περί συστάσεως επαρχιακών ιατρών» και το Διάταγμα εφαρμογής του  καθώς και 

το Διάταγμα «Περί προσόντων των διορισθησομένων ως νομαρχιακών και 

επαρχιακών ιατρών και περί συστάσεως εξεταστικής αυτών επιτροπής» αποτελούν 

ενδείξεις άσκησης στοιχειώδους κρατικής δράσης και στον κοινωνικό τομέα. Το 

γεγονός ότι στα Υγιεινομεία και τα Λοιμοκαθαρτήρια μισθοδοτούνται 168 άτομα ενώ 

στα δημόσια θεραπευτήρια μόλις 15, καταδεικνύει βέβαια τον κατασταλτικό 

προσανατολισμό της πρώιμης αυτής κοινωνικής πολιτικής. Ωστόσο απαντώνται και 

σποραδικά δείγματα προνοιακών δραστηριοτήτων όπως τεκμαίρεται από τους 

Νόμους «Περί βοηθείας των εκ της πολυομβρίας παθόντων εν Ερετρεία οικογενειών 

των Ψαριανών» και «Περί περιθάλψεως των εν Θήβαις απόρων οικογενειών 

καταστραφεισών εκ των προ μικρού συμβάντων σεισμών22».  

Με το Νόμο ΓπΛΒ΄ (3932) /12 Νοεμβρίου 1911 συγκροτείται το τμήμα Εργασίας και 

Κοινωνικής Πρόνοιας. Επίσης συγκροτήθηκε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας .Το 

πρώτο τμήμα  υπουργείου με αντικείμενο την κοινωνική πολιτική συστήνεται το 

1911. Με το ν.748/1917 συστήνεται το πρώτο υπουργείο «Περιθάλψεως», ασκώντας 

κοινωνική πολιτική σε πρόσφυγες και επίστρατους.  Το 1922 μετονομάζεται σε 

«Υπουργείο Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως». Το 1929 ο Βενιζέλος το 

αναβαθμίζει σε αυτοτελές «Υπουργείο Υγιεινής».  Μετά τη Μικρασιατική 

καταστροφή εμφανίζεται η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων που δεν 

                                                 

 

22 Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκης-Κοινωνική πολιτική και τοπική αυτοδιοίκηση. Τελική Έκθεση σελ. 

68. Αθήνα-Δεκέμβριος 2006 
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υπόκεινταν σε έλεγχο των ελληνικών κυβερνήσεων, αλλά ήταν μια καθαρά  

Αμερικάνικη πρωτοβουλία.  

Μετακατοχικά η πρώτη συγκροτημένη προσπάθεια παροχής κρατικών υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας είναι η δημιουργία το 1947 του οργανισμού «Πρόνοιας 

Βορείων Επαρχείων Ελλάδος» ενώ το 1955 μετονομάζεται σε «Βασιλική Πρόνοια». 

Το 1970 ο οργανισμός «Βασιλική Πρόνοια» μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) κοινωφελούς χαρακτήρα και υπάγεται στο Υπουργείο 

Υγείας και Πρόνοιας μετονομαζόμενος εκ νέου σε «Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας» 

(Ε.Ο.Π.). Το 1998 ο Ε.Ο.Π. μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.) και μετονομάζεται σε «Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας» 

(Ε.Ο.Κ.Φ.). Το 2003 καταργούνται όλοι οι προνοιακοί οργανισμοί και οι υπηρεσίες 

τους μεταφέρονται στα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας (ΠΕ.Σ.Υ.Π.). 

Με το Ν. 2646/1998 ο Ε.Ο.Π. μαζί το Π.Ι.Κ.Π.Α. και το κέντρο βρεφών «Μητέρα» 

συγχωνεύθηκαν και μετονομάστηκαν σε Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας 

(Ε.Ο.Κ.Φ.). Ο Ε.Ο.Κ.Φ. εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας 

(Ε.ΣΥ.Κ.Φ.) ως Ν.Π.Δ.Δ.. Από το 1998 και έπειτα ο Ε.Ο.Π. αναφέρεται πλέον με την 

επωνυμία Ε.Ο.Κ.Φ. (Ε.Ο.Π.) όπως επίσης και οι άλλοι δύο φορείς αντίστοιχα 

Ε.Ο.Κ.Φ. (Π.Ι.Κ.Π.Α.) και Ε.Ο.Κ.Φ. (κ.β. «Η ΜΗΤΕΡΑ»). 

Με το Ν. 3106/2003 οι υπηρεσίες του Ε.Ο.Κ.Φ. μετατρέπονται σε υπηρεσίες του 

ΠΕ.Σ.Υ.Π. στην περιφέρεια του οποίου λειτουργούν. Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν 

αποκεντρωμένες και ανεξάρτητες υπηρεσιακές μονάδες του ΠΕ.Σ.Υ.Π. με διοικητική 

και οικονομική αυτοτέλεια και εφεξής θα αναφέρονται ως μονάδες κοινωνικής 

φροντίδας23. 

 

                                                 

 

23 Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκης-Κοινωνική πολιτική και τοπική αυτοδιοίκηση. Τελική Έκθεση σελ. 

69-70. Αθήνα-Δεκέμβριος 2006 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 1949-1951 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστούν οι καταχωρίσεις που έγιναν κατά τη θητεία των 

δημάρχων Ιωάννη Μπούτσκου (05-01-1949 έως 28-04-1949), Στέργιου Σαπουντζή 

(28-04-1949 έως 26-08-1950) και Χρήστου Καρούκη (26-08-1950 έως 1951).  

 

1.1 ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ 

Όπως προκύπτει από τη μελέτη των πρακτικών των δημοτικών συνεδριάσεων κατά 

τη διετία 1949-1951, και το πέρας του Εμφυλίου, καταχωρίσθησαν πολλές αιτήσεις 

για χρηματική κυρίως βοήθεια προς πολίτες που είχαν πληγεί από τις υπάρχουσες 

συνθήκες, αλλά και που βρίσκονταν σε δυσχερέστατη θέση λόγω άλλων αιτιών. Δεν 

αναφέρεται πάντα αν εγκρίθηκαν ή όχι τα αιτήματα. Στις περιπτώσεις όμως που 

καταχωρίσθηκε η έγκριση, αναφέρεται και το ποσό που χορηγήθηκε, το οποίο πολύ 

συχνά είναι 100.000 δρχ.24 και σπάνια αγγίζει τις 500.000 δρχ25. Τέλος σε τρεις 

συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε κάθε φορά το ποσό των 

2.000.000 δρχ. για τη συνολική οικονομική βοήθεια που θα παρεχόταν στους 

άπορους26, ενώ σε μία  

                                                 

 

24 Βλ. Παράρτημα: Πρακτικά 02-01-1949, Θ΄, 21-02-1949, ΙΒ΄, 05-04-1949, Η΄, 03-08-1950, Η΄, 22-

09-1950, Η΄, 13-03-1951, Θ΄, ΚΔ. 
2525 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 18-01-1949, Α΄. 
26 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 21-02-1949, Β΄, 20-09-1949, Β΄, 03-08-1950, Θ΄. 
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Εικόνα 1: η Παλιά λαϊκή αγορά Φλώρινας. 

συνεδρίαση αποφασίσθηκε η κάλυψη των εξόδων για τους αποβιώσαντες απόρους27. 

Όπως παρατηρείται από τις καταχωρίσεις για τα έτη 1949-1951, σεβαστό ποσοστό 

των αιτήσεων έγιναν από γυναίκες διαφόρων ηλικιών, αλλά με τον κοινό 

παρονομαστή της απορίας. Κάποιες από αυτές ήταν προχωρημένης ηλικίας και 

εξαιτίας του παγκοσμίου πολέμου και του εμφυλίου είχαν μείνει «άνευ προστάτου» 

και χωρίς άλλα μέσα επιβίωσης, παρά μόνο με χρηματική βοήθεια που ζητούσαν28. 

Κατ’ αυτό το έτος, επίσης, πολλές από τις αιτήσεις αφορούσαν  σε χήρες άπορες που 

είτε δεν μπορούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους29 είτε αδυνατούν να συντηρήσουν 

μέλη της οικογένειάς τους που τραυματίσθησαν στον πόλεμο (γιος ψυχοπαθής 

εξαιτίας του πολέμου30, σύζυγος τραυματισμένος από νάρκη31). Ωστόσο υπάρχουν 

και περιπτώσεις, όχι απαραίτητα άπορων αλλά σίγουρα οικονομικά ασθενέστερων  

γυναικών, οι οποίες αιτούνται χρηματικής βοήθειας λόγω τραυματισμών που 

υπέστησαν εξαιτίας των βομβαρδισμών των ανταρτών κατά της Φλώρινας32 ή για 

                                                 

 

27 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 21-02-1949, Β΄, 20-09-1949, Β΄, 03-08-1950, Θ΄. 
28 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά, 21-02-1949, ΙΒ΄, 22-09-1950, Η΄, 17-01-1951, ΚΑ΄ 
29 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 05-04-1949, Η΄, 03-08-1950, Η΄. 
30 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 18-01-1949, Γ΄. 
31 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 02-01-1949, Ε΄. 
32 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 13-03-1951, ΚΔ΄. 
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επιδιορθώσεις καταστροφών που προκλήθηκαν στο σπίτι τους από πυρά κατά την 

εισβολή των ανταρτών στην περιοχή τους33.  

Αρκετά συχνά συναντώνται στα Πρακτικά αιτήσεις άνεργων οικογενειαρχών. Σε 

κάποιες περιπτώσεις, ο προστάτης της οικογένειας , εκτός από μακροχρόνια άνεργος 

και σε κατάσταση «παντελούς πενίας», έχει να αντιμετωπίσει και επιπλέον έξοδα από 

καταστροφές, όπως πυρκαϊές34 και από τις επιζήμιες συνέπειες του πολέμου35. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εν λόγω οικογένειες είναι πολυμελείς και μάλιστα, 

προκειμένου να γίνει δεκτό το αίτημα, αναφέρεται και ο ακριβής αριθμός τέκνων που 

σε μία περίπτωση ήσαν επτά36 και σε άλλη πέντε37. Κοινό χαρακτηριστικό και στις 

δύο οικογένειες είναι ότι έπεσαν θύματα «ληστοσυμμοριτών», καθώς για την πρώτη 

οικογένεια αναφέρεται ότι χρειάσθηκε να μετακομίσουν από το χωριό τους, Κάτω 

Κλεινές, στη Φλώρινα ως ανταρτόπληκτοι. Στα πρακτικά, εκτός από οικονομική 

ενίσχυση ο πατέρας ζητά και αναβολή της έξωσής τους. Στη δεύτερη αναφέρεται ότι 

οι αντάρτες έκαψαν το σπίτι με όλα τα υπάρχοντά τους και οι ίδιοι μόλις που 

σώθηκαν. Τέλος στα πρακτικά αναφέρεται και μία μόνο αίτηση ενός άνδρα μη 

οικογενειάρχη, ο οποίος ήταν ασθενής, άνεργος και άπορος38. 

 

1.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Σε μια αναλυτικότερη μελέτη των πρακτικών των δημοτικών συμβουλίων της 

Φλώρινας τη διετία 1949-1951 παρατηρεί κανείς το πλήθος των αιτήσεων για 

χρηματική βοήθεια,  ώστε να καλυφθούν έξοδα περίθαλψης πτωχών κατοίκων της 

περιοχής. Παρατηρεί επίσης ότι οι εγκρίσεις για αυτή τη βοήθεια είναι περισσότερες 

από την προηγούμενη ενότητα που εξετάστηκε. Οι ιατρικές ανάγκες ήταν σαφώς 

                                                 

 

33 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 18-01-1949, Δ΄. 
34 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 02-01-1949, Θ΄. 
35 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 25-11-1949, ΙΘ΄., ΙΖ΄. 
36 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 25-11-1949, ΙΘ΄. 
37 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 18-01-1949, Α΄. 
38 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 13-03-1951, Θ΄. 
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επείγουσες και γι’ αυτό και η ικανοποίησή τους εκ μέρους του Δήμου πιο άμεση. Τα 

ποσά που εγκρίθηκαν είναι επίσης πιο γενναιόδωρα και ποικίλλουν ανάμεσα στις 

200.000 και 500.000 δρχ. και σε μία περίπτωση άγγιξε τις 1.500.000 δρχ39. 

Τα περιστατικά φυματίωσης πρωταγωνιστούν σε αυτήν την ενότητα. Οι ασθενείς 

είναι άλλοτε παιδιά, των οποίων οι οικογένειες είναι πολύ πτωχές για να 

υποστηρίξουν την περίθαλψή τους στο Σανατόριο του  

 

Εικόνα 2:  Παλιά γειτονιά της Φλώρινας. 

Ασβεστοχωρίου στη Θεσσαλονίκη40, άλλοτε ενήλικες με ιστορικό φυματίωσης στην 

οικογένεια41 και άλλοτε ενήλικες ασθενείς στα όρια της ανέχειας42. Σε κάποιο 

περιστατικό την αίτηση καταθέτει συγγενής του ασθενούς, λόγω αδυναμίας να τον 

φροντίσει μόνος του43  και σε άλλο ο ασθενής ζητά χρηματική βοήθεια όχι μόνο λόγω 

φυματίωσης,  αλλά και βλάβης στην σπονδυλική του στήλη που τον έχει καταστήσει 

κατάκοιτο44. 

                                                 

 

39 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 30-07-1950, ΒΧ΄. 
40 Βλ.παράρτημα: Πρακτικά 02-01-1949, ΣΤ΄, 21-02-1949, ΙΗ΄ (εδώ η ασθενής ήταν το 2ο παιδί στην 

οικογένεια που προσβλήθηκε από φυματίωση. Το 1ο πέθανε από την ίδια αρρώστια και η μάνα ήταν 

χήρα και άπορη), 05-04-1949, ΣΤ΄. 
41 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 05-04-1949 (Αίτηση της Β.Χ.Π.). 
42 Βλ παράρτημα: Πρακτικά 05-04-1949, Θ΄. 
43 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 05-04-1949, Δ΄. 
44 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 05-04-1949, ΙΑ΄. 
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Εκτός από μεμονωμένες αιτήσεις στα πρακτικά έχουν καταχωρισθεί και μαζικές 

αιτήσεις ασθενών με φυματίωση, οι οποίοι πέρα από την ασθένεια μοιράζονται και 

την οικονομική τους δυσπραγία. Πιο συγκεκριμένα χρηματική βοήθεια αιτούνταν  και 

δινόταν κατά τις εορτές των Χριστουγέννων45. Τα ποσά που εγκρίθηκαν ανά 

οικογένεια ήσαν μεγαλύτερα για τους καταγόμενους από την πόλη της Φλώρινας και 

μικρότερα για τους κατοίκους των γύρω περιοχών (100.000 και 50.000 δρχ. στην 

πρώτη περίπτωση, 300.000 και 150.000 δρ. στη δεύτερη, όπου όμως βοηθήθηκαν 

συνολικά μόλις έξι ασθενείς). Επίσης ο σύλλογος Δυτικομακεδόνων Θεσσαλονίκης 

«Ένωσις» ζήτησε και έλαβε χρήματα για τη λειτουργία αντιφυματικού περιπτέρου 

στο Σανατόριο του Ασβεστοχωρίου για ασθενείς από τη Δυτική Μακεδονία.46 

Η οικονομική ενίσχυση δεν αφορούσε αποκλειστικά και εξατομικευμένα τους 

ασθενείς με φυματίωση. Χρηματοδοτήθηκαν και προσπάθειες βελτίωσης της ιατρικής 

περίθαλψης που παρεχόταν στη Φλώρινα. Αναλυτικότερα ο Ερυθρός Σταυρός, με τη 

βοήθεια του Δήμου, εγκατέστησε ιατρείο και φαρμακείο για τις ανάγκες των απόρων 

και των ανταρτόπληκτων,47 ενώ αργότερα δώρισε ασθενοφόρο στο Αδελφάτο του 

Δημοτικού Νοσοκομείου Φλώρινας.48 Σε δύο συνεδριάσεις του δημοτικού 

συμβουλίου εγκρίθηκαν 2.000.000 δρχ. την πρώτη φορά και 20.000.000 δρχ. τη 

δεύτερη προς το Δημοτικό Νοσοκομείο Φλώρινας, ώστε να μπορέσει να καλύψει τις 

διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες περίθαλψης.49 Παραχωρήθηκε δωρεάν δημοτικό 

οικόπεδο ώστε να ανεγερθεί Υγειονομικό Κέντρο το οποίο θα περιλάμβανε 

νομιατρείο, κέντρο επισκεπτριών αδελφών και υγειονομικών μηχανικών, ιατρείο 

κοινωνικών νοσημάτων και ιατρείο και κέντρο παρακολούθησης επιτόκων και 

                                                 

 

45 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 06-06-1949, ΣΤ΄., 25-11-1949, ΣΤ΄. 
46 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 17-01-1951, ΛΔ΄. 
47 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 02-01-1949,Δ΄. 
48 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 25-11-1949, ΙΣΤ΄. 
49 Βλ. παράστημα: Πρακτικά 19-10-1949, ΚΔ’, 08-12-1950, Ζ΄. 
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βρεφών.50 Τέλος, το Αδελφάτο του Δημοτικού Νοσοκομείου ενισχύθηκε με 300 

δολλάρια, δωρεά συλλόγου Φλωρινιωτών από το Τορόντο.51 

Στη διετία 1949-1951 υπήρξαν αρκετές αιτήσεις για χρηματική βοήθεια σε άτομα που 

υπέφεραν από άλλες παθήσεις πέραν της φυματίωσης, όπως από τραυματισμούς στα 

μάτια ως συνέπεια κυρίως των συγκρούσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι δύο 

αιτήματα τα οποία έγιναν από τις συζύγους των τραυματιών, προφανώς, επειδή οι 

ίδιοι 

 

Εικόνα 3: Πλατεία Ομονοίας Φλώρινας. 

αδυνατούσαν. Στο πρώτο ο σύζυγος με το κάρο του πάτησε νάρκη με αποτέλεσμα να 

υποστεί σοβαρές βλάβες στα μάτια, να σκοτωθεί το άλογό του και κατά συνέπεια να 

οδηγηθεί στην οικονομική καταστροφή.52 Στο δεύτερο ο σύζυγος τραυματίσθηκε 

σοβαρά από δυναμίτιδα και ήταν επίσης άπορος.53 Και στις δύο περιπτώσεις η 

μεταφορά σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ήταν απαραίτητη. Επίσης εγκρίθηκαν 

                                                 

 

50 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 20-07-1950. 
51 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 01-11-1950 
52 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 05-04-1949, Ι΄. 
53 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 20-07-1949, Δ΄. 
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οικονομικές ενισχύσεις σε ασθενείς με παθήσεις στα μάτια54 ή τυφλούς,55 σε ασθενείς 

απόρους προς εγχείρηση56 ή προς νοσηλεία για βαριά ασθένεια.57 Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις όπου εγκρίθηκαν 200.000 δρχ για τη 

μεταφορά και τοκετό εγκύου με νανισμό,58 καθώς και η πίστωση που δόθηκε για τη 

μεταφορά ιερόδουλης με συνοδεία χωροφύλακα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να 

νοσηλευτεί για μολυσματική ασθένεια,59 γεγονός που αποδεικνύει ότι παρά τα 

αυστηρά ήθη της εποχής, υπήρχε χώρος για ανθρωπιά. 

 

                                                 

 

54 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 05-04-1949, Θ΄. 
55 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 22-09-1950, Ε΄. 
56 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 06-06-1949, Ε΄. 
57 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 05-04-1949, Η΄. 
58 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 21-02-1949, ΙΓ΄. 
59 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 13-03-1951, Β’. 
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1.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Ο Δήμος Φλώρινας, όπως φαίνεται από τη μελέτη των πρακτικών των συνεδριάσεων 

των δημοτικών συμβουλίων, χρηματοδότησε, είτε εξ ολοκλήρου είτε τμηματικά 

πλήθος δράσεων κοινωφελούς και πολιτιστικού χαρακτήρα, που είχαν να κάνουν 

τόσο με την ανάδειξη της Φλώρινας, όσο και με την ενίσχυση των πολιτιστικών 

πρωτοβουλιών από πολίτες και συλλόγους. Οι χρηματοδοτήσεις στον τομέα του 

πολιτισμού δόθηκαν σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα σε ενέργειες συγκεκριμένης 

ιδεολογικής κατεύθυνσης και πιο ειδικά σε δράσεις με περιεχόμενο εθνικό, 

αντικομμουνιστικό και σε ορισμένες περιπτώσεις φιλοστρατιωτικό. Αντίστοιχες 

διακρίσεις δεν παρατηρούνται στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς με την 

εξαίρεση της απόδοσης χάριτος από το Συμβούλιο χαρίτων σε κατάδικο λόγω 

έντονης αντιβουλγαρικής και αντικομμουνιστικής δράσης.60 Το εύρος των ποσών 

είναι αρκετά μεγάλο. Υπήρξαν χρηματοδοτήσεις των 100.000 δρχ. Αλλά σε αυτή την 

κατηγορία εγκρίθηκαν αρκετά συχνά και ενισχύσεις που ξεπέρασαν το 1.000.000 δρχ.  

 

Εικόνα 4: Παλιά όψη κεντρικής πλατείας. 

                                                 

 

60 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 20-09-1949, Η’. 
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Αναλυτικότερα εγκρίθηκε οικονομική ενίσχυση σε θεατρικό συγγραφέα του οποίου 

τα έργα, όλα με «εθνικό περιεχόμενο», όπως αναφέρει στην αίτησή του, 

παρουσιάσθηκαν προς ψυχαγωγία των ενόπλων δυνάμεων της περιοχής. Ο εν λόγω 

συγγραφέας είχε περιέλθει σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, γι’ αυτό και ζητούσε 

τη συνδρομή του Δήμου.61 Επίσης ο σύλλογος Δυτικομακεδόνων Θεσσαλονίκης, 

«Ένωσις», ζήτησε χρηματική βοήθεια για την έκδοση ιστορικού συγγράμματος με 

θέμα την προσωπικότητα και το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου,62 ενώ κατά την ίδια 

χρονιά συστήνεται και ξεκινά τη δράση του ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 

η Φιλαρμονική του Δήμου,63 η οποία ενισχύεται για τις ανάγκες της από τον Δήμο.64 

Με αφορμή τη νίκη της 2ης Μεραρχίας εναντίον των ανταρτών τυπώθηκαν και 

μοιράστηκαν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Φλώρινας και άλλων Δήμων εβδομήντα 

αντίτυπα του εμβατηρίου «Ύμνος εις την Φλώριναν» με έξοδα του Δήμου.65 

Αγοράσθηκαν επίσης δέκα αντίτυπα από το βιβλίο δημοσιογράφου με θέμα τους 

Έλληνες σλαβόφωνους της Μακεδονίας 

                                                 

 

61 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 21-02-1949, ΙΔ΄. 
62 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 31-03-1949, Δ΄. 
63 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 05-04-19549, Ζ΄. 
64 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 13-03-1951, Γ΄. 
65 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 05-04-1949, ΙΓ΄. 
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Εικόνα 5: Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικών Συμβουλίων 120/49 έως 33/50 σελ. 82. 

και τους Ελληνοβλάχους,66 ισάριθμα βιβλία με θέμα τη βασίλισσα Φρειδερίκη67 

καθώς και αντίτυπα θεατρικού έργου, με θέμα τη νίκη του στρατού στη μάχη της 12 

Φεβρουαρίου εναντίον των ανταρτών.68 

Στα πρακτικά υπάρχουν και δύο καταχωρίσεις που αφορούν σε έργα του ζωγράφου 

Ηλία Βυζάντη. Στην πρώτη δεν ικανοποιείται το αίτημα του καλλιτέχνη να 

αγορασθούν από το Δήμο τρεις πίνακές του. Αντ’ αυτού τα έργα τοποθετήθηκαν στην 

πινακοθήκη του Δήμου.69 Στη δεύτερη δίνεται το ποσό των 750.000 δρχ στο ζωγράφο 

για τρία έργα του που απεικόνιζαν όψεις της πόλης.70  Χρηματοδοτήθηκαν σε κάποιες 

περιπτώσεις και αθλητικά γεγονότα, όπως η τέλεση των «Ηρακλείων 

                                                 

 

66 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 20-09-1949, ΙΓ΄. 
67 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 20-09-1949, ΙΒ΄. 
68 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 25-11-1949, Η΄. 
69 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 18-02-1950, ΙΒ΄. 
70 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 17-01-1950. Θ΄. 
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Αγώνων»,71καθώς και οι αθλητικοί σύλλογοι «Μέγας Αλέξανδρος» και «Ελλάς». 

Οικονομική ενίσχυση χορηγήθηκε και στον Ορειβατικό Σύλλογο Φλωρίνης με σκοπό 

τη συμμετοχή του στους πανελλήνιους αγώνες χιονοδρομίας,72 καθώς και στο Σώμα 

Ελλήνων προσκόπων που δραστηριοποιούταν στην περιοχή.73 Οι εορτασμοί 

σημαντικών επετείων, όπως η επέτειος της μάχης εναντίον των ανταρτών στις 12 

Φεβρουαρίου74 και η επέτειος απελευθέρωσης από τους Τούρκους,75 υπήρξαν  

σπουδαία γεγονότα για την πόλη. Γι’ αυτό και δόθηκαν χρήματα από το Δήμο για την 

επιτέλεσή τους, όπως επίσης και για την ενίσχυση του συλλόγου «Φίλοι του 

Στρατού».76  Τέλος, ο Δήμος πλήρωσε για τις ενδυμασίες των υπαλλήλων του και  

χάρισε καυσόξυλα στο σύλλογο οδηγών Φλωρίνης για να πραγματοποιήσει 

χοροεσπερίδα.77  

 

Εικόνα 6: Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

 

                                                 

 

71 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 03-08-1950. ΚΕ΄. 
72 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 13-03-1951. Δ΄. 
73 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 21-02-1949. Ι΄. 
74 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 17-01-1950. ΣΤ΄. 
75 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 01-11-1950. Η΄. 
76 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 21-02-1949, Ε΄. 
77 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 13-03-1951, Α΄, 07-01-1951, Κ΄. 
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Ξεχωριστή σημασία για την πόλη της Φλώρινας είχε η «υιοθέτησή» της από την πόλη 

Κάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Για την επικοινωνία των αρχών των 

δύο πόλεων και την επίτευξη αυτής της «υιοθεσίας» επιστρατεύθηκαν διερμηνείς, οι 

οποίοι αμείφθηκαν για τις υπηρεσίες τους78 με το συνολικό ποσό των 900.000 δρχ. 

Επίσης παρατέθηκε γεύμα με έξοδα του Δήμου προς τιμή δύο Αμερικανίδων 

δημοσιογράφων της UNESCO, μέσω των οποίων έγινε η «υιοθεσία».79 

Τέλος στα Πρακτικά του Δήμου έχουν καταχωρισθεί και περιπτώσεις δωρεών με 

κοινωφελή σκοπό, όπως η δωρεά ποσού από πρώην δήμαρχο στο Αδελφάτο του 

Δημοτικού Νοσοκομείου Φλώρινας ως μνημόσυνο για την αποβιώσασα σύζυγό 

του,80 καθώς και με σκοπό να τιμηθούν οι πεσόντες στρατιώτες στη μάχη της 12 

Φεβρουαρίου.81 

 

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ 

Στις 12 Φεβρουαρίου του 1949 η Δεύτερη Μεραρχία του 

Εθνικού Στρατού που υπηρετούσε στη Φλώρινα 

συγκρούσθηκε με ένοπλα σώματα ανταρτών. Η επίθεση των 

τελευταίων αποκρούσθηκε επιτυχώς και η ευγνωμοσύνη της 

πόλης για τη νίκη του στρατού εκφράσθηκε και έμπρακτα. 

Στα πρακτικά έχει καταχωρισθεί η πρόταση του τότε 

αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημητρίου 

Τσώγκου, να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή προς τιμή των 

πεσόντων αξιωματικών και απλών στρατιωτών. Επίσης το 

Δημοτικό Συμβούλιο ανακήρυξε τον Διοικητή της 2ης 

                                                 

 

78 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 25-11-1949, ΙΗ΄, 12-03-1950, ΙΣΤ΄. 
79 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 26-11-1950. Θ΄. 
80 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 17-01-1951, ΚΔ΄. 
81 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 03-08-1950, ΚΑ΄. 

Εικόνα 7: Υποστράτηγος 

Νικόλαος Παπαδόπουλος. 
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Μεραρχίας, υποστράτηγο Νικόλαο Παπαδόπουλο, επίτιμο δημότη του Δήμου 

Φλώρινας και ενέκρινε πίστωση 120.000 δρχ. στην εφημερίδα Έθνος για τη 

δημοσίευση της ανακήρυξης αυτής, καθώς και το ποσό των 177.000 δρχ για την 

απόδοση πολυτελούς διπλώματος στον Διοικητή.82 Επίσης εγκρίθηκε ποσό για την 

αγορά διαφόρων ειδών που προσφέρθηκαν σε όσους τραυματίσθηκαν κατά την 

επίθεση των ανταρτών και νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο Φλώρινας.83 Προκειμένου, 

τέλος, να βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνας της πόλης, ο Δήμος πρόσφερε το ποσό 

των 5.000.000 δρχ. για την αγορά προβολέων, που στη συνέχεια δόθηκαν στις 

στρατιωτικές αρχές.84 

Υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα δημοτικά συμβούλια ενέκριναν 

χρήματα για στρατιωτικά ζητήματα. Διενεργήθηκαν έρανοι κατά τους οποίους 

συγκεντρώθηκε το ποσό των 22.600.000 δρχ που δόθηκαν στην Πολιτική 

Επιστράτευση Φλώρινας για τη στήριξη των οικογενειών των στρατευσίμων.85 

Κατόπιν αίτησης της 2ης Μεραρχίας εγκρίθηκε οικονομική συνδρομή προς τη 

στρατιωτική εφημερίδα Αθηνά, η οποία υποστήριξε ότι η εφημερίδα συντελούσε 

πολλαπλώς στην πνευματική και ψυχική ανάταση της Μεραρχίας.86 Επίσης 

πιστώθηκαν 750.800 δρχ. για κεράσματα και αναμνηστικά για τους τραυματίες της 

μάχης του Βιτσίου, ως ελάχιστη ανταπόδοση για την προσφορά τους στην εκδίωξη 

του «κομμουνιστικού μιάσματος», καθώς και 530.000 δρχ. για τέλεση μνημοσύνου 

για τους πεσόντες στη μάχη αυτή.87  Ο Δήμος ενέκρινε αποζημιώσεις και σε 

ιδιοκτήτες καταστημάτων, τα οποία είχαν υποστεί καταστροφές από οβίδες 

                                                 

 

82 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 21-02-1949, 21-02-1949, Α΄, 21-02-1949, ΚΑ΄, 05-04-1949, ΙΓ΄. 
83 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 21-02-1949, Ε΄. 
84 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 31-03-1949, Α΄. 
85 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 05-04-1949, Α΄. 
86 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 05-04-1949, ΙΑ΄. 
87 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 20-09-1949, ΙΣΤ΄, 20-09-1949, ΙΗ΄. 
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ανταρτών, καθώς και χρήματα για τη δημιουργία επιγραφής με το λογότυπο 

«ΕΝΙΚΗΣΑΜΕΝ» που θα τοποθετούνταν στην πόλη.88 

Μελετώντας τα πρακτικά του δήμου παρατηρεί κανείς ότι υπάρχουν συχνές 

καταχωρίσεις για εγκρίσεις δαπανών προς παράθεση γευμάτων πολιτικών προσώπων 

που επισκέφθηκαν την πόλη και μεταξύ αυτών το βασιλικό ζεύγος. Σε πρώτη 

ανάγνωση τα χρηματικά ποσά φαίνονται υπέρογκα και μοιάζουν σπατάλη με 

δεδομένες τις τεράστιες ανάγκες του Δήμου. Ωστόσο ενδεχομένως κρίθηκαν 

απαραίτητες αυτές οι ενέργειες για να κρατηθεί η Φλώρινα στο πολιτικό προσκήνιο 

και να μπορέσει να ζητήσει κάλυψη έστω κάποιων από τις ανάγκες αυτές. Στα 

πλαίσια αυτά το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε 1.165.600 δρχ. για τιμητικό γεύμα με 

τον τότε Υπουργό Ανοικοδόμησης και τον Γενικό Διοικητή Βορείου Ελλάδος (20-07-

1949, Ε΄), 204.500 δρχ. για γεύμα με τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και 265.500 δρχ. 

για τιμητικό γεύμα με πρόεδρο αμερικάνικης αποστολής (20-09-1949, ΙΖ΄). 

Υπάρχουν και άλλες καταχωρίσεις για δεξιώσεις υπουργών και άλλων πολιτικών 

προσώπων (18-02-1950), ωστόσο από όλες ξεχωρίζουν, τόσο για το ύψος των 

δαπανών όσο και για την σημασία τους, οι καταχωρίσεις των δύο επισκέψεων, του 

Βασιλιά Παύλου με τη Βασίλισσα Φρειδερίκη την πρώτη φορά (12-07-1950, Α΄) και 

με συνοδεία του Πρωθυπουργού και κάποιων Υπουργών τη  δεύτερη (17-1-1951, Α΄, 

Ι΄)  

Εξαιτίας των πιεστικών αναγκών της πόλης ο δήμαρχος Γεώργιος Σαπουντζής 

ταξίδεψε στις 27 Ιουλίου του 1949 στην Αθήνα ώστε να ζητήσει κρατική συνδρομή 

με όποια μέσα μπορούσε να προσφέρει η τότε ελληνική κυβέρνηση. Ο δήμαρχος 

επισκέφθηκε αρμόδια υπουργεία προκειμένου να ενημερώσει για τα προβλήματα του 

Δήμου Φλώρινας και προς αναζήτηση λύσεων. Προκειμένου να καταδείξει την 

άσχημη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η περιοχή, παρουσίασε με υπόμνημα 

στον Πρόεδρο της κυβέρνησης την ακμάζουσα προπολεμική Φλώρινα και τις 

                                                 

 

88 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 26-11-1950, ΙΗ΄, 08-12-1950. 
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τρομερές μεταπολεμικές καταστροφές που είχε υποστεί ο δήμος. Ζήτησε  κρατική 

ενίσχυση για δημοτικά έργα καθώς και υπαγωγής τους στο σχέδιο Μάρσαλ89 

 

Εικόνα 8 : Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικών Συμβουλίων 120/49 έως 33/50 σελ. 15. 

 (20-07-1949, ΣΤ΄, 1΄) Επίσης ζήτησε και πήρε έγκριση για δάνειο 600.000.000 δρχ.  

από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων (20-07-1949, ΣΤ΄, 2΄) καθώς και την ανάληψη 

της διευθέτησης κάποιων από τα επείγοντα δημοτικά έργα. Επειδή  δεν 

ικανοποιήθηκε το αίτημά του για διευκόλυνση στη διευθέτηση και των υπολοίπων, ο 

δήμαρχος προχώρησε σε επιστολές διαμαρτυρίας (20-07-1949, ΣΤ΄, 3΄). Έκπληξη 

προκαλούν οι καταχωρήσεις στα πρακτικά που δείχνουν ότι ελλείψει ρευστού τα 

αρμόδια κάθε φορά υπουργεία προμήθευσαν το δήμαρχο κυριολεκτικά με ό, τι 

                                                 

 

89Με τον όρο σχέδιο Μάρσαλ εννοείται η οικονομική ενίσχυση κρατών της ευρωπαϊκής ηπείρου, 

έμπνευση της εξωτερικής πολιτικής των Η.Π.Α.,  μετά τη λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και 

της αντίληψης ότι η επικράτηση του κομμουνισμού θα αποτελούσε κίνδυνο για τα συμφέροντα και 

των Ηνωμένων Πολιτειών. http://el.wikipedia.org/wiki προσπελάστηκε στις 10-12-2014 

http://el.wikipedia.org/wiki
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μπορούσαν να βρουν από άποψη υλικών. Έτσι για παράδειγμα του δόθηκε μια 

γεννήτρια κι ένας ηλεκτρικός βραστήρας χειρουργικών εργαλείων από το Υπουργείο 

Υγιεινής, τέσσερις τόνοι υποστρωμάτων και σεντονιών από αποθήκη της 

Θεσσαλονίκης για το Δημοτικό Νοσοκομείο (20-07-1949, ΣΤ΄, 4΄), δύο 

απορριμματοφόρα από το Υπουργείο Μεταφορών προς αντικατάσταση των κάρων 

που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε για την αποκομιδή των σκουπιδιών (20-07-1949, 

ΣΤ΄, 6΄) και διάφορα τρόφιμα από το Υπουργείο Ανεφοδιασμού για τους πληγέντες 

από τους αντάρτες και τα ιδρύματα του δήμου (20-07-1949, ΣΤ΄, 7). Παρόμοιο ταξίδι 

με τους ίδιους σκοπούς και κοινά αποτελέσματα έκανε και ο επόμενος δήμαρχος της 

Φλώρινας, Χρήστος Καρούκης. Ο δήμαρχος παρέλαβε 316 τόνους σιδηροσωλήνων 

από το σχέδιο Μάρσαλ για τη δημοτική ύδρευση (26-11-1950, Β΄). Ιδιαίτερη μέριμνα 

επέδειξε ο Δήμος Φλώρινας για τις εκπαιδευτικές ανάγκες που υπήρχαν στην πόλη. 

Αυτό καθίσταται εμφανές με το αίτημα του δημάρχου για ίδρυση Δημόσιας Μέσης 

Εμπορικής Σχολής, ώστε αφενός μεν να τονωθεί η οικονομική κίνηση στη Φλώρινα 

και τις γύρω μεγάλες πόλεις, αφετέρου να καταδειχθεί ότι η πόλη διαθέτει παιδεία και 

όχι το αντίθετο, όπως υποστήριζε το αντίθετο στρατόπεδο. (31-03-1949, Β΄). Επίσης 

καταβλήθηκε χρηματικό  ποσό για τις εγγραφές και την αγορά βιβλίων στους 

άπορους μαθητές Γυμνασίου  
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Εικόνα 9 :   Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικών Συμβουλίων 120/49 έως 33/50 σελ. 41. 

(20-07-01949, ΙΒ΄, 03-08-1950, ΚΒ΄ ) αλλά και διατέθηκε πίστωση για τη γενικότερη 

στήριξη των σχολείων της περιοχής (19-10-1949, ΚΒ΄, ΚΑ΄, 16-10-1950, Θ΄) και της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας (19-10-1949, ΚΓ΄). 

 

2 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1951-1954 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται οι καταχωρίσεις που έγιναν κατά τη θητεία του 

δημάρχου Παντελή Παπαθανασίου (1951-1954). 

2.1 ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΩΝ 

Μια πρώτη ματιά στα Πρακτικά αυτής της τετραετίας αποκαλύπτει ότι διατέθηκαν 

μεγαλύτερα ποσά, σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, αναλογικά με τα προηγούμενα 

χρόνια. Ξεκινούν από τις 100.000 δρχ. αλλά συνήθως αγγίζουν τις 200.000 δρχ. 
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Ωστόσο οι περιπτώσεις που καταγράφηκαν είναι συγκριτικά λιγότερες σε αριθμό από 

πριν. Επιπλεόν από τα ατομικά βοηθήματα ο Δήμος Φλώρινας ενέκρινε και συνολικά 

ποσά για τις ανάγκες των απόρων, όπως την ταφή τους,90 αλλά κυρίως για τη διανομή 

βοηθημάτων σε αυτούς.91 

Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν καταχωρισμένες αρκετές αιτήσεις γυναικών απόρων που 

ικανοποιήθηκαν με χρηματικά ποσά άνω των 200.000 δρχ.92 Σε πλήθος από αυτές τις 

καταχωρίσεις αναγράφεται ότι η αιτούσα ήταν χήρα και προστάτης οικογένειας93 και 

μάλιστα έπρεπε να συντηρήσει μέλος της οικογένειας με σοβαρά προβλήματα (κόρη 

κωφάλαλη94, κόρη ψυχοπαθής και το επίδομα ήταν για τα έξοδα μεταφοράς της95),  

ενώ σε άλλες δεν είχε η αιτούσα κάποιο μέσο να συντηρηθεί.96 

Και σε αυτή την τετραετία αρκετοί αιτούντες είναι άποροι άνδρες. Κάποιοι από 

αυτούς δεν μπορούν να συντηρήσουν την οικογένειά τους97, τον εαυτό τους98 (δεν 

καταγράφεται άτομο που να τελεί υπό την προστασία τους) ή βρέθηκαν προστάτες 

οικογένειας ελλείψει γονιών, χωρίς να έχουν τα μέσα να ανταπεξέλθουν στις 

υποχρεώσεις τους, όπως η περίπτωση του νεαρού στρατιώτη.99Εντύπωση προκαλούν, 

επίσης, δύο περιπτώσεις χορηγήσεων χρηματικού βοηθήματος. Στην πρώτη ο 

παραλήπτης ήταν αθλητής, αλλά άνεργος και άπορος. Ωστόσο η αίτησή του 

συνοδευόταν από συστατική επιστολή του Αθλητικού συλλόγου Φλώρινας, στην 

οποία αναφέρεται ότι ο αθλητής αυτός έπαιρνε μέρος σε διεθνείς αγώνες, 

προβάλλοντας έτσι και τη Φλώρινα. Του χορηγήθηκε το ποσό των 200.000 δρχ.100 

Στη δεύτερη περίπτωση πρόκειται για έναν σπουδαστή βιολιού στο Ωδείο 

                                                 

 

90 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 11-07-1951, ΚΣΤ΄, 28-04-1952, ΣΤ΄. 
91 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 21-09-1951, Ε΄, 08-01-1952, ΙΒ΄, 30-04-1953, Η΄, 15-09-1953, Γ΄. 
92 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 30-05-1951, Η΄, 20-06-1951, Θ΄. 
93 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 21-09-1951, Θ΄, 18-02-1952, ΣΤ, 30-05-1952, ΙΓ΄΄, 19-12-1952, Δ΄. 
94 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 21-09-1951, Ι΄. 
95 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά, 21-01-1952, Β΄. 
96 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 09-10-1951, Δ΄, 30-05-1952, ΣΤ΄. 
97 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 30-05-1951, Ζ΄, 21-09-1951, ΙΑ΄, 07-11-1951, Α΄, 08-01-1952, Η΄. 
98 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 21-09-1951, ΙΒ΄. 
99 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 30-05-1952, ΙΔ΄, 09-11-1953, Γ΄. 
100 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 21-09-1951, ΙΓ΄. 
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Αθηνών

 

Εικόνα 10 : Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικών Συμβουλίων 358/51  έως 137/52 σελ. 68. 

, ο οποίος δε δύναται να καλύψει τα έξοδά του με την υποτροφία που είχε κερδίσει 

από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εγκρίθηκε μηνιαίο επίδομα μέχρι το πέρας 

των σπουδών του.101 Αυτές οι τελευταίες καταχωρίσεις δείχνουν ότι παρά τις 

αντίξοες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής, δεν έλειψε η ευαισθησία για 

την τέχνη και τον αθλητισμό. 

Μερικές φορές έχει καταγραφεί στα Πρακτικά η ακριβής αιτιολόγηση για την παροχή 

οικονομικής βοήθειας. Έτσι μπορεί κανείς να έχει μια εικόνα για το εσωτερικό των 

οικογενειών της εποχής.  Αναφέρεται, για παράδειγμα, μια περίπτωση κατά την οποία 

η μητέρα ζητά χρήματα για την εισαγωγή του νόθου παιδιού της σε άσυλο.102 Σε μια 

                                                 

 

101 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 20-11-1951, ΙΗ΄. 
102 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 08-01-1952, ΙΣΤ΄. 
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άλλη ο λόγος της αίτησης είναι η εκταφή του δολοφονημένου γιου που βρίσκεται 

θαμμένος στο Διδυμότειχο. Μάλιστα ο πατέρας τυγχάνει και άπορος προστάτης 

πολυμελούς οικογένειας103. Σε μια τρίτη αίτηση αναγράφεται ότι εγκρίνεται το ποσό 

των 100.000 δρχ σε μια αδύναμη προς εργασία ηλικιωμένη γυναίκα104, ενώ το ίδιο 

ποσό χορηγείται και σε σύζυγο φυλακισμένου με τέσσερα ανήλικα παιδιά105 και σε 

χήρα με παιδιά για να περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς.106 Τέλος, υπάρχει και μία καταχώρηση στην οποία αναφέρεται ο 

ακριβής αριθμός παιδιών, οχτώ, τα οποία καλείται να συντηρήσει ο άπορος πατέρας 

τους.107 

 

2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Μελετώντας τα Πρακτικά των ετών 1951-1954 διαπιστώνει κανείς ότι οι εγκρίσεις 

χρηματικής και υλικής βοήθειας είναι μειωμένες σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. 

Όπως και σε άλλους είδους ενίσχυση, χρήματα χορηγήθηκαν είτε εξατομικευμένα σε 

περιπτώσεις ασθενών είτε προς υλικοτεχνικό εξοπλισμό μονάδων υγείας108. 

Εντύπωση προκαλεί η καταχώρΙση αίτησης του προέδρου του Π.Ι.Κ.Π.Α. 

 

                                                 

 

103 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 30-05-1952, ΙΕ΄. 
104 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 19-12-1952, Δ΄. 
105 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 19-12-1952, Ε΄. 
106 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 19-12-952, ΣΤ΄. 
107 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 30-04-1953, Ι΄. 
108 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 09-11-1953, ΚΒ΄. 
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Εικόνα 11 : Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικών Συμβουλίων 358/51  έως 137/52 σελ. 134. 

Φλωρίνης και μητροπολίτου κ.κ. Βασιλείου. Αιτούνταν την παραχώρηση δημοσίου 

κτιρίου για την παρασκευή συσσιτίου για άπορα και φτωχά παιδιά. Τονίζεται ότι αυτή 

είναι η δεύτερη αίτηση που κατατίθεται, καθώς την πρώτη την είχε σχίσει 

«περιφρονητικά» ο δήμαρχος. Η λήψη απόφασης για το ζήτημα, το οποίο 

αποκαλύπτει τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στις αρχές, πολιτικές και θρησκευτικές, της 

πόλης, μετατέθηκε ως μη επείγον109. Ωστόσο αντίθετη εξέλιξη είχε μία άλλη αίτηση. 

Ο δήμος παραχώρησε οικόπεδο που του ανήκε,  για την ανέγερση κατοικιών 

αναπήρων πολέμου, έργο το οποίο χρηματοδότησε το αρμόδιο Υπουργείο110. 

Σε αυτές τις καταχωρίσεις δεν εντοπίζονται πολλά περιστατικά φυματίωσης111. 

Ωστόσο πλήθος άλλων παθήσεων που προκλήθηκαν τόσο από τραυματισμούς, όσο 

και από φυσικά αίτια, πήρε τη θέση τους. Η οικονομική κατάσταση των ασθενών 

                                                 

 

109 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 18-02-1952, Π΄. 
110 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 01-04-1952, Α΄. 
111 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 18-02-1952, Ζ΄, 15-09-1953, ΙΑ΄. 
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ήταν στο όριο της πτώχειας112 και οι συνθήκες ζωής τους χειροτέρευσαν λόγω 

τραυματισμών σωματικών και κυρίως ψυχικών από τις εμπόλεμες καταστάσεις που 

βίωσαν113. Ανάλογα με την αξιολόγηση κάθε περίστασης,  τα ποσά που δόθηκαν 

ποικίλλουν από 100.000 δρχ. έως 500.000 δρχ. Συχνά την οικονομική ενίσχυση 

λάμβαναν συγγενείς των ασθενών που τους φρόντιζαν.114Συχνότερα όμως το επίδομα 

ζητούσε και λάμβανε ο ίδιος ο ασθενής,115 ενώ κατά περιπτώσεις η καταβολή του 

ποσού πήγαινε στο ίδρυμα όπου ο ασθενής νοσηλευόταν. Τέτοιου είδους νοσηλείες 

ήσαν συνήθως σε ψυχιατρικές κλινικές.116 Είναι σπάνια τα περιστατικά όπου ο 

ασθενής χρειαζόταν περίθαλψη για μία μόνο πάθηση. Παραδείγματος χάρη κάποιες 

καταχωρίσεις αναφέρονται γενικά σε άτομο ασθενή και τυφλό,117 άλλες σε έγκυο με 

πλευρίτιδα και λεύκωμα118 και άλλες σε περίπτωση καρκινοπαθούς ή 

καρδιοπαθούς.119 

Αυτή τη χρονική περίοδο παρατηρείται αύξηση στις εγκρίσεις οικονομικής ενίσχυσης 

σε άτομα πάσχοντα από ψυχικές ασθένειες120. Δεν είναι καθόλου περίεργη αυτή η 

αύξηση, δεδομένων των βίαιων συνθηκών που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι των 

περιοχών αυτών. Η σοβαρότητα της κατάστασης καθίσταται σαφής με την 

καταχώριση στα πρακτικά της μετάβασης του δημάρχου προς τον Υπουργό Βορείου 

Ελλάδος, με σκοπό να συζητήσουν τους τρόπους θεραπείας «χιλιάδων ψυχοπαθών » 

που νοσηλεύονταν στο Ψυχιατρείο της Θεσσαλονίκης.121 

                                                 

 

112 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 05-06-1952, Β΄, 21-11-1953-2, ΙΑ΄, ΙΒ΄, 03-12-1952, Ζ΄, Ι΄, ΙΑ΄. 
113 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 17-09-1952, ΙΣΤ΄. 21-11-1952, Ι΄. 
114 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 21-01-1952, Γ΄, 30-01-1952, Β΄. 
115 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 21-01-1952, Δ΄, 18-02-1952, Η΄. 
116 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 07-02-1952, Β΄. 
117 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 01-09-1953, Θ΄. 
118 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 18-03-1953, ΣΤ΄. 
119 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 09-11-1953, Α΄, 19-01-1953, Ε΄. 
120 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 09-02-1953, ΙΒ΄, 17-09-1952, ΙΣΤ΄, 07-04-1952, Α΄. 
121 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 11-03-1952, Γ΄. 
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Εικόνα 12 : Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικών Συμβουλίων 358/51  έως 137/52 σελ. 158. 

 

2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Στην τετραετία 1951-1954 παρατηρείται πολύ μεγάλη κινητικότητα προς την 

κατεύθυνση της ανάπτυξης της περιοχής της Φλώρινας. Η ανάπτυξη αυτή 

επιχειρείται σε πολλούς τομείς που βασικό στόχο έχουν τη βελτίωση τόσο της 

ποιότητας ζωής των πολιτών, όσο και της εικόνας της πόλης προς την υπόλοιπη 

Ελλάδα. Κατ’ αυτό το χρονικό διάστημα γίνονται έντονες προσπάθειες εύρεσης 

χρημάτων για να υλοποιηθούν αναπτυξιακά έργα. Τα απαραίτητα χρήματα 

κατοχυρώνονται είτε μέσω δανεισμού από το αρμόδιο υπουργείο Δημοσίων Έργων 

είτε μέσω δανεισμών από τράπεζες, όπως το δάνειο των 600.000.000 δρχ. από την 
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Κτηματική Τράπεζα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για έργα ύδρευσης122. Επίσης τρόπος 

αύξησης των εσόδων είναι η επιβολή δημοτικών τελών σε διάφορες υπηρεσίες, όπως 

στο εισιτήριο του κινηματογράφου,123 σε κατοίκους άλλων περιοχών που διαμένουν 

στην πόλη124, αλλά και μέσα από εκποίηση δημοτικής περιουσίας125. Για τον 

απαραίτητο χώρο, όπου θα ανεγείρονταν τα κτήρια των νέων υπηρεσιών ο Δήμος 

χρησιμοποιούσε είτε ήδη υπάρχουσες εκτάσεις γης που ήσαν στην κατοχή του126 είτε 

απαλλοτρίωνε ιδιόκτητες127 με ανταλλάγματα χρηματικά128 και υλικά (ανταλλαγές 

δημόσιας-ιδιωτικής γης). 

Στα πρακτικά έχουν καταγραφεί πολλές αιτήσεις για χρηματοδότηση δημοτικών 

έργων, αλλά και αποφάσεις για την έναρξη εργασιών τέτοιων έργων. Πιστώθηκαν 

20.000.000 δρχ. για την ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου της πόλης129, ενώ δόθηκε 

από τον δήμο οικόπεδο για την ανέγερση του κτιρίου του Ο.Τ.Ε. και ταυτόχρονα 

εγκαταστάθηκαν τηλέφωνα από τον οργανισμό με την εγγραφή 400 συνδρομητών.130 

Ο ίδιος ο δήμος έκανε ένα βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του, όταν απέκτησε 

τηλέφωνο.131 Επίσης έγιναν ενέργειες, ώστε να αποκτήσει η πόλη με τη βοήθεια του 

αρμόδιου υπουργείου Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.132 Στο ίδιο πλαίσιο το Εθνικό 

Εργατικό Κέντρο Φλώρινας προχώρησε σε δύο αιτήματα, την παραχώρηση έκτασης 

για την ανέγερση εργατικών κατοικιών και τη στέγαση του Ιδρύματος Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, το οποίο στόχευε στην ανέγερση πολυιατρείου. Ο δήμος διέθεσε 

                                                 

 

122 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 11-07-1951, Α΄, (1,2). 
123 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 11-07-1951, Α΄, (6) (Το τέλος μπορούσε να προσμετρηθεί στο εισιτήριο 

μόνο εφόσον συμφωνούσε ο διευθυντής του κινηματογράφου) 
124 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 18-02-1952, ΙΕ΄. 
125 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 19-01-1953, Α΄. 
126 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 15-09-1953, ΚΑ΄, 09-11-1953, ΙΗ΄. 
127 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 19-01-1953, ΙΕ΄, 9-11-1953, ΙΖ΄. 
128 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 08-01-1952, Θ΄. 
129 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 11-07-1951, Α΄, (3). 
130 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 11-07-1951, Α΄, (4), 09-11-1953, ΚΑ΄.  
131 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 08-01-1952, Γ΄. 
132 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 11-07-1951, Α΄, (5). 
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οικόπεδο για το δεύτερο αίτημα.133 Επιπλέον το σύνταγμα πεζικού προέβη σε αίτηση 

ανέγερσης «Σπιτιού της Φρουράς του Στρατιώτου».134 

Ένα πολύ σημαντικό δημοτικό έργο ήταν η επέκταση του Δημοτικού Νοσοκομείου. 

Προκειμένου να κτισθεί κτίριο λοιμωδών νόσων απαλλοτριώθηκε ιδιωτικό φυτώριο 

πίσω από το νοσοκομείο και στη συνέχεια ο δήμος πρόσφερε ως αντάλλαγμα στον 

ιδιοκτήτη του έκταση γης.135 Επίσης το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να ενισχύσει 

με το ποσό των 200.000 δρχ. τον τοπικό παρατηρητή της Εθνικής Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας, καθώς θεωρήθηκε ότι υποαμειβόταν.136 Πέρα από έργα για την παροχή 

νέων υπηρεσιών, βελτιώθηκαν οι παλιότερες, όπως η μετακίνηση σε νέες πιο 

ευρύχωρες περιοχές της λαϊκής αγοράς, κομβικού κομματιού της εμπορικής ζωής της 

πόλης137, καθώς και οι συνθήκες δημόσιας υγιεινής με την αντιμετώπιση του 

προβλήματος των ακρίδων και των αρουραίων.138 Ωστόσο δεν αντιμετωπίστηκαν 

όλες οι αλλαγές θετικά από τους πολίτες όπως δείχνουν και οι διαμαρτυρίες των 

αγγειοπλαστών για τη μεταφορά του χώρου έκθεσης των προϊόντων τους139. Τέλος, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί το όραμα της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης 

αποφασίσθηκε πλήθος έργων και ενεργειών, ώστε να καταστεί η Φλώρινα φιλόξενος 

προορισμός για τους παραθεριστές. Τα έργα αυτά περιελάμβαναν από το φωτισμό 

δρόμων μέχρι τη δημιουργία πισίνας,  οι δεξαμενές της οποίας θα χρησιμοποιούνταν 

το χειμώνα για παγοδρομίες. Επίσης ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τη διαμόρφωση 

τουριστικής συνείδησης στους κατοίκους της πόλης.140 

                                                 

 

133 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 18-02-1952, ΙΘ΄, 20-11-1951, Η΄. 
134 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 11-04-1952 
135 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 21-09-1951, ΚΕ΄. 
136 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 20-11-1951, ΙΔ΄. 
137 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 11-07-1951, Θ΄. 
138 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 09-12-1951, ΣΤ΄. 
139 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 18-02-1952, ΚΣΤ΄, 05-08-1952, ΙΑ΄. 
140 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 05-06-1952, Ζ΄. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στον τομέα της εκπαίδευσης μαρτυρούν τα πρακτικά των δημοτικών συμβουλίων ότι, 

παρά τα δυσχερή οικονομικά του Δήμου δόθηκαν υποτροφίες επιλεκτικά σε 

Φλωρινιώτες φοιτητές που με τις άριστες επιδόσεις τους θεωρήθηκε ότι τιμούν και 

προβάλλουν τη γενέτειρά τους.141 Επίσης με έξοδα του δήμου αγοράσθηκαν τα 

έπαθλα που δόθηκαν στους νικητές των αγώνων των γυμνασίων της πόλης.142 

Πολλαπλές ήσαν και οι χορηγήσεις τόσο συνολικά σε σχολεία της περιοχής για τις 

ανάγκες τους, όσο και εξατομικευμένα σε άπορους μαθητές.143 Εκτός από τα 

παραπάνω ο Δήμος ενίσχυσε οικονομικά σε αρκετές περιπτώσεις την Παιδαγωγική 

Ακαδημία (μάλιστα η επιχορήγηση της λέσχης σίτισης κρίνεται απαραίτητη, καθώς, 

αν κλείσει, οι φοιτητές θα καταφύγουν σε «ύποπτα» μέρη για να σιτισθούν), τη 

νεοσύστατη Δημόσια Εμπορική Σχολή.144 Ωστόσο δεν κατάφερε, παρά τις 

προσπάθειες του δημάρχου, να βρει τα χρήματα για την ίδρυση Σχολής Θηλέων.145 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Και στον τομέα του πολιτισμού χορηγήθηκαν χρήματα από τα δημοτικά έσοδα. Οι 

χρηματοδοτήσεις έγιναν τόσο σε μεμονωμένα πρόσωπα, όπως η αγορά πινάκων του 

Φλωρινιώτη ζωγράφου Ηλία Βυζάντη ή η έκδοση βιβλίων με θέμα τη Φλώρινα146, 

όσο και σε διευρυμένο πλαίσιο. Ανθρωπιστικής φύσης ήταν η αγορά ραδιοφώνου για 

τους φυλακισμένους147. Επίσης ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στον εορτασμό της 12ης  

Φεβρουαρίου, με προσκεκλημένους από τον χώρο της πολιτικής, των Γραμμάτων και 

του Στρατού148.Με τη διάλυση του Αμερικανικού Κέντρου, ο Δήμος παρέλαβε, εκτός 

                                                 

 

141 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 21-09-1951, ΚΑ΄, 13-10-1952, ΙΔ΄ (2), 09-02-1953, ΙΓ΄, 04-08-1953,ΙΘ΄, 

03-12-1953, Ε΄. 
142 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 15-09-1953, ΙΕ, 28-07-1953, Ε΄. 
143 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 09-10-1951, Ε΄, 18-02-1952, Θ΄, 21-11-1952, Θ’ , 09-11-1953, Β΄, 07-

10-1953, ΙΔ΄. 
144 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 23-10-1951, Θ΄, ΙΓ΄, 09-02-1953, Δ΄. 
145 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 13-03-1952, ΙΓ΄. 
146 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 23-10-1951, ΣΤ΄, 09-11-1953, ΙΔ΄. 
147 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 13-10-1952, 3. 
148 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 07-02-1952, Περί εορτασμού της 12 Φεβρουαρίου 1952, 08-07-1953, 

Θ΄. 
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από τον εξοπλισμό της υπηρεσίας, και την πολύτιμη βιβλιοθήκη της149. Μία άλλη 

βιβλιοθήκη της πόλης, αυτή του πολιτιστικού συλλόγου «Αριστοτέλης», ενισχύθηκε 

από τη δωρεά βιβλίων από σύλλογο και το Δήμο της Αθήνας και από χρηματική 

χορήγηση από το Δήμο Φλώρινας. Η προσφορά του εν λόγω συλλόγου εκτιμήθηκε 

τόσο από τις αρχές, ώστε χρηματοδοτήθηκε αρκετές φορές.150 Οικονομική ενίσχυση 

εκ μέρους του δήμου δέχτηκαν επίσης αθλητικά σωματεία της πόλης, το Εθνικό 

Γυμναστήριο, ο ορειβατικός σύλλογος για τη συμμετοχή του σε αγώνες, το σώμα 

προσκόπων και η Φιλαρμονική του Δήμου151.  

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Όπως και στα προηγούμενα χρόνια, έτσι και επί θητείας του δημάρχου Παντελή 

Παπαθανασίου, εγκρίθηκαν χρηματικά ποσά για την ενίσχυση της εικόνας της πόλης 

μέσω γευμάτων και φιλοξενίας σημαντικών προσώπων, κυρίως της πολιτικής. Η 

εξωστρέφεια αυτή αποσκοπούσε στην κατοχύρωση οικονομικής και υλικής βοήθειας 

από πλευράς κεντρικής εξουσίας, ώστε να καλυφθούν με πιο επαρκή τρόπο οι 

ανάγκες της πόλης152. Σε αυτά τα πλαίσια ο Δήμος Φλώρινας ενέκρινε έξοδα για 

τιμητικά γεύματα των πολλών επίσημων προσκεκλημένων για τον εορτασμό της 12ης 

Φεβρουαρίου, για γεύματα προς τιμή του Διευθυντή του υπουργείου Δημοσίων 

Έργων, του Υπουργού Εσωτερικών και  προς τιμή του Βασιλιά153. Ιδιαίτερη προσοχή 

και φροντίδα επέδειξε ο Δήμος στην οργάνωση της επίσκεψης της βασιλικής 

οικογένειας, όταν αυτή περιόδευε στη Δυτική Μακεδονία154. 

                                                 

 

149 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 15-09-1953, Β΄. 
150 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 23-10-1951, ΙΒ΄, Ι΄, 21-01-1952,ΙΓ΄, 07-04-1952, Β΄, 19-09-1952, Ζ΄, 

03-12-1952, ΚΓ΄, 20-04-1953,Α΄. 
151 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 21-01-1952,Ε΄, Ι, 18-02-1952, ΚΕ΄, 19-09-1952, Ι΄ (1-4), 21-11-1952, 

ΙΘ΄, 30-07-1953, Β΄, 18-03-1953, Ι΄, 15-09-1953, Η΄. 
152 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 17-09-1952, Η΄. 
153 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 13-03-1952, ΣΤ΄, 07-05-1952, ΙΗ΄, 30-05-1952, ΙΣΤ΄,, 17-09-1952, ΙΖ΄. 
154

Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας 152/53 μέχρι 11/06/1954.Σελ. 46.Περιοδεία 

Βασιλέων Παύλου και Φρειδερίκης στη Δυτική Μακεδονία: Επίσκεψη στα χωριά Μελάς και Ανταρτικό 

και στην πόλη της Φλώρινας.13/07/1953 - 13/07/1953. Την τρίτη ημέρα της περιοδείας τους στη Δυτική 

Μακεδονία οι Βασιλείς Παύλος και Φρειδερίκη, ο Διάδοχος Κωνσταντίνος και οι Πριγκίπισσες Σοφία 

και Ειρήνη επισκέπτονται κενοτάφιο του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά στο χωριό Μελάς του νομού 
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Εικόνα 13 Παιδόπολη Άγία Όλγα. 

Στον απόηχο της κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής ξεχωρίζουν κάποια 

ιδιαίτερα περιστατικά. Το ένα από αυτά είναι η έγκριση 1.000.000 δρχ. ως βοήθεια 

στους σεισμοπαθείς της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και της Ιθάκης. Τα Ιόνια αυτά 

νησιά χτυπήθηκαν από ισχυρούς σεισμούς και οι ανάγκες των κατοίκων τους από τις 

καταστροφές ήσαν μεγάλες. Ήταν ένδειξη αλληλεγγύης και ανθρωπιάς η 

πρωτοβουλία του Δήμου Φλώρινας, ειδικά, αν ληφθεί υπόψη η εποχή του 

αδελφοκτόνου πολέμου που βρισκόταν σε εξέλιξη155. Μελανό σημείο κατά τα χρόνια 

αυτά είναι δύο σκάνδαλα που προέκυψαν. Το πρώτο είχε να κάνει με τη δωρεά 10 

λιρών ενός Γάλλου 

                                                                                                                                            

 

Καστοριάς. Στη συνέχεια μεταβαίνουν στο τοπικό «Σπίτι του Παιδιού» υπό τις επευφημίες των κατοίκων. 

Μαυροφορεμένες γυναίκες συζητούν με τη Βασίλισσα Φρειδερίκη. Σε επόμενο σταθμό η βασιλική 

οικογένεια επισκέπτεται το «Σπίτι του Παιδιού» στο χωριό Ανταρτικό του νομού Φλώρινας. Τους 

υποδέχεται στρατιωτικό άγημα, κοπέλλες με παραδοσιακές ενδυμασίες και πλήθος κόσμου. Το τοπικό 

«Σπίτι του Παιδιού» διαθέτει τμήμα ταπητουργίας με αργαλειούς. Τέλος οι Βασιλείς φθάνουν στη 

Φλώρινα και παρίστανται στα εγκαίνια της Οικοκυρικής Σχολής «Αγία Όλγα». Η αυτοκινητοπομπή με τη 

βασιλική οικογένεια φθάνει έξω από το νομαρχιακό μέγαρο, όπου εκπρόσωποι των τοπικών αρχών 

υποβάλλουν τα σέβη τους ενώ οι Βασιλείς παραμένουν στο αυτοκίνητο. (Από τις εφημερίδες Ελευθερία, 

14-07-1953, σελ 4 και Εμπρός, 14-07-1953, σελ 1,4).  

 

155 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 19-08-1953, ΙΖ΄. 
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Εικόνα 14 : Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικών Συμβουλίων 358/51  έως 137/52 σελ. 211. 

προς τον δήμαρχο και η φημολογία ότι την οικειοποιήθηκε, ενώ προοριζόταν για τα 

ορφανά.156 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αιτιολόγηση του δημοτικού συμβούλου, που 

έφερε το σκάνδαλο στην επιφάνεια, για τη μη αποδοχή της δωρεάς, καθώς 

προέρχεται από διεθνιστή και τα θύματα πολέμου «δεν έχουν ανάγκη από τέτοιου 

είδους βοήθεια». Το δεύτερο σκάνδαλο αφορά στους υπαλλήλους που εργάζονταν 

στη Φλώρινα και προέρχονταν από την Παλαιά Ελλάδα. Κάποιοι από αυτούς 

θεωρούσαν τους Βορειομακεδόνες Βούλγαρους - αντίληψη ιδιαίτερα δημοφιλής- και 

αποκαλούσαν  έτσι κάποιους Φλωρινιώτες157. Οι διαχωρισμοί, καθώς φαίνεται, εκτός 

από ιδεολογικοί, αυτή την περίοδο είναι και φυλετικοί. Τέλος, παρά τις προσπάθειες 

                                                 

 

156 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 11-04-1952, 07-05-1953 ΚΕ΄. 
157 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 01-06-1953, ΙΣΤ΄, (6). 
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των δημοτικών συμβουλίων, δεν κατέστη δυνατό να εκπληρωθούν όλα τα αιτήματα 

για οικονομική αρωγή158. 

 

                                                 

 

158 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 18-02-1952, ΚΘ΄, 01-09-1953, Αίτηση Α.Λ. 
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3 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1954-1958 

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζεται η κοινωνική πολιτική κατά τη δεύτερη θητεία του 

δημάρχου Παντελή Παπαθανασίου, όπως προκύπτει από τα Πρακτικά των 

συνεδριάσεων των συμβουλίων του Δήμου. 

 

3.1 ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΩΝ. 

Ο χειμώνας του 1954 ήταν ιδιαίτερα δριμύς στην περιοχή της Φλώρινας, γεγονός που 

επιβάρυνε κατά πολύ τους πτωχότερους κατοίκους της πόλης. Γι’ αυτό το λόγο, το 

δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε αρκετά επιδόματα που αφορούσαν σε αντιμετώπιση 

των δύσκολων καιρικών συνθηκών  έφταναν το ποσό των 500.000 δρχ.159. 

Ενισχύθηκαν οικονομικά οι καθιερωμένες περιπτώσεις απορίας, οι οποίες, όπως 

ακριβώς και στα προηγούμενα χρόνια, αφορούσαν σε ανθρώπους που αδυνατούσαν 

να θρέψουν την οικογένειά τους160 ή τον εαυτό τους161.  Σε κάποιες καταχωρίσεις των 

πρακτικών γράφονται και οι λόγοι παραχώρησης του επιδόματος, οι οποίοι ήσαν 

άλλοτε η αντιμετώπιση των αναγκών κατά το Πάσχα,άλλοτε εργασίες στην οικία 

τους, άλλοτε αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, λόγω σοβαρών 

ιατρικών προβλημάτων, και άλλοτε επειδή ζούσαν εξόριστοι στη Φλώρινα162. 

Κάποιες από τις αιτήσεις που ικανοποιήθηκαν, δεν αφορούσαν τόσο χρηματικό ποσό 

όσο προσφορά υπηρεσίας, όπως την ανακαίνιση πρόσοψης της κατοικίας άπορου, την 

                                                 

 

159 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 29-02-1954, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄, 14-04-1954, Β΄. 
160 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 14-04-1954, Α΄, Γ΄, ΣΤ΄, 15-06-1954, Θ΄, 25-08-1954, Η΄, 31-05-1954, 

ΙΕ΄. 
161 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 19-01-1956, Αριθμ.7, 10-03-1954, Κ΄. 
162 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 14-04-1954, Ε΄, Ι΄, 05-03-1957, Αριθμ.48, 14-04-1954, Ζ΄, 14-04-1954, 

Η΄, 27-01-1954, Α΄,Β΄. 
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οριστική παραχώρηση οικοπέδου σε άλλον ή την προικοδότηση σε τρίτη163. Εκτός 

από χρηματική βοήθεια κατ’ άτομο, τέλος, ο δήμος ενέκρινε και συνολικές 

εισφορές164 προς κάλυψη των πιεστικών αναγκών των απόρων, αλλά και για τα έξοδα 

κηδείας πολλών από αυτών165, ενώ πρόσφερε γεύματα προς τιμή της επετείου της 

12ης  Φεβρουαρίου166. 

 

 

3.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Μελετώντας τα Πρακτικά για τις υποθέσεις υγείας που ζητούσαν οικονομική 

βοήθεια, παρατηρεί κανείς τις ομοιότητες και τις διαφορές με τις αντίστοιχες 

καταχωρίσεις των προηγούμενων ετών. Μια βασική ομοιότητα είναι ότι, δυστυχώς, 

τα περιστατικά φυματίωσης παρότι λιγότερα, ωστόσο επιμένουν. Οι ίδιοι οι ασθενείς 

ή οι συγγενείς τους ζητούν χρήματα για τη μεταφορά και την περίθαλψή τους στα 

σανατόρια της Θεσσαλονίκης κυρίως αλλά και της Αθήνας167.  Επίσης εμφανίζονται 

και εδώ καταχωρίσεις για ψυχικά ασθενείς που ζητούν να καλυφθούν τα έξοδα 

μεταφοράς και νοσηλείας στο ψυχιατρείο και για ασθενείς με οφθαλμολογικά 

ζητήματα που συχνά χρήζουν εγχείρησης.168 

Ωστόσο πρώτη φορά εντοπίζονται περιπτώσεις ασθενών που προσβλήθηκαν από 

λύσσα, καθώς και περιπτώσεις χρηματοδότησης για τις ανάγκες κωφάλαλων 

                                                 

 

163 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 02-10-1958, Αριθμ.259, 05-05-1958, Αριθμ.97, 10-07-1957, Αριθμ.167. 
164 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 10-01-1954, Β΄, 10-03-1954, ΙΕ΄, 21-04-1954, Γ΄. 
165 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 01-09-1955, Αριθμ.219, 20-11-1956, Αριθμ.313, 10-07-1957, 

Αριθμ.265. 
166 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 29-02-1954, ΚΕ΄. 
167 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 29-02-1954, ΚΑ΄, 01-11-1954, ΚΒ΄, 18-09-1956, Αριθμ.212, 19-09-

1956, Αριθμ.193, 01-11-1956, Αριθμ.252, 05-02-1957, Αριθμ.187, 04-06-1957, Αριθμ.139, 10-07-

1957, Αριθμ.174. 
168Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 02-10-1958, Αριθμ.251, 01-0-1957, Αριθμ.183, 14-11-1955, Αριθμ.323, 

17-12-1954, Ε΄, 10-11-1955, Αριθμ.324, 12-03-1956, Αριθμ.56, 10-04-1954, Δ΄. 
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ατόμων169. Επίσης πρώτη φορά εγκρίνονται χρήματα για αγορά φαρμάκων και 

συνοδεία του ασθενούς με τέτοια συχνότητα170. Εξετάζοντας προσεκτικότερα τα 

στοιχεία που καταγράφονται, γίνεται εμφανές ότι ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει 

αρκετά, καθώς τα ποσά που προσφέρονται από το Δήμο είναι πλέον μερικές 

εκατοντάδες δραχμές σε αντίθεση με επιδόματα λίγων μόλις μηνών πριν. 

Από τα πρακτικά ξεχωρίζουν δύο περιπτώσεις που δείχνουν τη συμμετοχή των 

Φλωρινιωτών στα διεθνή τεκταινόμενα αλλά και το βαθύ αντικομμουνιστικό αίσθημά 

τους. Πρόκειται για το αίτημα προς οικονομική βοήθεια για την κάλυψη των 

νοσηλείων του γιου της αιτούσης, που ήταν τραυματίας στον πόλεμο της Κορέας, και 

την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς μητέρας στο Ψυχιατρείο Θεσσαλονίκης για να 

επισκεφθεί το γιο της που αρρώστησε εξαιτίας των κακουχιών στην Κορέα171 . 

Τέλος, υπάρχουν και σε αυτή τη χρονική περίοδο, αν και πιο περιορισμένες, 

ενισχύσεις προς το Δημοτικό Νοσοκομείο της πόλης, προς το Π.Ι.Κ.ΠΑ172,  ενώ 

χορηγήθηκε εκ μέρους του δήμου χρηματική αρωγή προς την «Πανελλήνια Ένωση 

Ανταρτόπληκτων και Πολεμοπαθών» για τις ανάγκες περίθαλψης των θυμάτων του 

πολέμου173. 

                                                 

 

169 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 03-03-1958, Αριθμ.35, 05-09-1957, Αριθμ.328, 01-08-1957, Αριθμ.181, 

04-06-1957, Αριθμ.138, 17-12-1956, Αριθμ.342, 19-01-1956, Αριθμ.23, 25-08-1954, Ζ΄. 
170 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 10-01-1954, Δ΄, 05-04-1955, Αριθμ.74, 14-06-1955, Αριθμ.74, 07-12-

1955, Αριθμ.339, 03-02-1956, Αριθμ.35, 03-07-1956, Αριθμ.156, 18-09-1956, Αριθμ.215, 19-09-1956, 

Αριθμ.192, 10-12-1956, Αριθμ.325, 21-01-1957, Αριθμ.20, 05-02-1957, Αριθμ.35, 03-03-1958, 

Αριθμ.29. 
171 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 27-01-1954, Γ΄, 14-11-1955, Αριθμ.323 (Ο Πόλεμος της Κορέας 

αναφέρεται στην πολεμική σύρραξη που κράτησε μεταξύ της 25ης Ιουνίου 1950 και της 27ης Ιουλίου 

1953 θεωρητικά μεταξύ των δύο κρατών της διηρημένης Κορέας σε Βόρεια και Νότια, όπου η πρώτη 

πρόσκειτο στο Κομμουνιστικό Ανατολικό στρατόπεδο και η δεύτερη βρισκόταν υπό την κηδεμονία 

του Δυτικού. Η γραμμή διαίρεσης των δύο περιοχών ήταν ο 38ος παράλληλος της αντίστοιχης 

Κορεατικής Χερσονήσου. Η κατ' αρχήν εισβολή της Βόρειας Κορέας προκάλεσε μια ακατάσχετη 

υποχώρηση των Νοτιο-Κορεατικών και Αμερικανικών στρατευμάτων, για να αναστραφεί η κατάσταση 

εντελώς μετά από απόβαση των Αμερικανών στον λιμένα της Ιντσόν στα μετόπισθεν του 38ου 

παραλλήλου και προώθησή τους μέχρι τα κινεζικά σύνορα. Στη συνέχεια ακολούθησε  μια Κινεζική 

εισβολή, η οποία απώθησε και πάλι τους Αμερικανούς και τα συμμαχικά τους στρατεύματα υπό την 

σημαία του ΟΗΕ ξανά στον 38ο παράλληλο. http://el.wikipedia.org/wiki 
172 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 05-02-1957, Αριθμ.36, 05-04-1956, Αριθμ.85, 10-11-1955, Αριθμ.322, 

17-03-1954, Β΄. 
173 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 25-08-1954, ΛΒ΄, 10-03-1954, ΚΒ΄.  

http://el.wikipedia.org/wiki


 60 

 

3.3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Κατά τη μελέτη των πρακτικών των δημοτικών συμβουλίων κατά τη δεύτερη θητεία 

του δημάρχου Παντελή Παπαθανασίου παρατηρείται ότι συνεχίζεται η αναπτυξιακή 

πολιτική με την εκτέλεση δημοτικών έργων. Χρηματοδοτήσεις, όπως και 

προηγουμένως, λάμβαναν από συνάψεις δανείων174. Στα πλαίσια αυτά ο δήμος 

Φλώρινας παραχώρησε εκτάσεις γης για την ανέγερση του Νομαρχιακού 

Διοικητηρίου, για την ανέγερση κτιρίου του ΟΤΕ και  κατοικιών για το Σύλλογο 

Μοναστηριωτών 

 

Εικόνα 15 : Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικών Συμβουλίων 358/51  έως 137/52 σελ.250. 

                                                 

 

174 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 01-12-1954, Β΄, 26-05-1958, Αριθμ.114. 
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Φλώρινας. Επίσης επιχορήγησε την ενίσχυση των Αναπήρων και Θυμάτων πολέμου, 

για την ανέγερση  λέσχης των Ελλήνων Προσκόπων, τη στέγαση οικογενειών 

θυμάτων του πολέμου, την ανέγερση οικήματος του σωματείου «Φιλόπτωχος 

Αδελφότης η Αγάπη», καθώς και χερσότοπο στο Ταμείο Εθνικής Αμύνης175. Δέχθηκε 

αντίστοιχα και δωρεάν παραχωρήσεις οικοπέδων από το Υπουργείο Κοινωνικής 

Πρόνοιας176 για ανέγερση κατοικιών για τους παλαιούς πρόσφυγες177. 

Ο εκσυγχρονισμός του Δήμου Φλωρίνης συνεχίσθηκε και αυτή την περίοδο με 

έγκριση της δημιουργίας και λειτουργίας Γραφείου Τύπου178. Επίσης εγκαινιάσθηκε 

το Δημοτικό Γηροκομείο Φλωρίνης και εγκρίθηκε η χορήγηση χρημάτων για τη 

δημιουργία δημοτικών αφοδευτηρίων.179 Επίσης ενισχύθηκε «το Σπίτι του Παιδιού» 

τόσο οικονομικά, όσο και με τη στέγαση των αγώνων του στο δημοτικό 

γυμναστήριο180. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Στα πρακτικά είναι καταχωρισμένη πρόταση του προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου για μετονομασία 

                                                 

 

175 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 10-03-1954, ΚΖ΄, 25-08-1954, Α΄, 05-03-1957, Αριθμ.1, 02-05-1956, 

Αριθμ.121, 10-07-1957, Αριθμ.162, 01-07-1958, Αριθμ.147. 
176 Βλ. περισσότερα για Κράτος Πρόνοιας σελ.1Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευση. Μιχάλης 

Κελπανίδης –Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη –Θεσσαλονίκη 1991. 
177 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 05-04-1955, Αριθμ.72, 79. 
178 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 22-02-1955, Αριθμ.47. 
179 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 15-05-1956, Αριθμ.105, 122. 
180 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 23-05-1956, Αριθμ. 141,145. 
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Εικόνα 16 : Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικών Συμβουλίων 131/52   έως 152/54 σελ. 236. 

κάποιων οδών προς τιμήν των αγωνιστών της πόλης στους πρόσφατους πολέμους που 

αυτή βίωσε. Ένας από τους αγωνιστές ήταν και ο πατέρας του τότε δημάρχου, ιερέας 

Παπαθανάσης Παπαϊωάννου. Έναν άλλο ήρωα της πόλης, ο οποίος έσωσε την πόλη 

από βουλγαρική υπαγωγή επί γερμανικής κατοχής, αποφασίσθηκε να τον κηδέψουν 

με τιμές εν ενεργεία δημοτικού συμβούλου181. Επίσης ο δήμος προχώρησε σε 

                                                 

 

181 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 27-01-1954, ΚΑ΄, 05-04-1955, Αριθμ.76 (Ιερέας Παπαθανάσης 

Παπαϊωάννου (1850-1946), ο οποίος είχε χειροτονηθεί το 1894 και του οποίου η συμβολή στην 

απελευθέρωση της πόλης μας από τους Τούρκους το 1912 ήταν καθοριστική, καθότι ήταν Πρόεδρος 

της Επιτροπής Προκρίτων κατοίκων της Φλώρινας, που είχε συσταθεί για την απελευθέρωσή της. Η 

Επιτροπή αυτή, με κίνδυνο της ζωής των μελών της κατά την μετάβασή τους, πήγε και ειδοποίησε τον 

Ελληνικό Στρατό, που βρίσκονταν κοντά στο Αμύνταιο, για να έρθει εσπευσμένα και να 

απελευθερώσει την πόλη μας, όπως και έγινε, προλαβαίνοντας έτσι κατά μισή ώρα τον στρατό των 

Σέρβων. Παντελή Παπαθανασίου Δημάρχου Φλωρίνης).17-02-1955, Αριθμ.32. 
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μετονομασίες οδών με σλαβικά ονόματα, στα οποία έδωσε αρχαιοελληνικά για να 

τονίσει την ελληνική καταγωγή της πόλης182.  

Στον τομέα του πολιτισμού σημαντική προσφορά υπήρξε η λειτουργία της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης, η οποία εμπλουτιζόταν από βιβλία ιστορικής και μη σημασίας που 

αγόραζε ο Δήμος183. Εγκρίθηκε επιπλέον, ποσό για τη λειτουργία Μουσείου στη 

Νομαρχία της Φλώρινας, στο οποίο θα εκτίθενταν μνημεία και σκεύη184. Για τον 

καλλωπισμό της πόλης εγκρίθηκε η κατασκευή χάλκινου ανδριάντα του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου185, ενώ αξιόλογη είναι η δωρεά 2.000 δρχ. (ποσό μετά την πτώση του 

πληθωρισμού) στο γηροκομείο της Καστοριάς  λόγω πολλών Φλωρινιωτών τροφίμων 

και έλλειψης κρατικής επιχορήγησης καθώς και η δωρεά 10.000 δρχ. στους 

σεισμοπαθείς του Βόλου186. 

Ο βαρύς χειμώνας του 1954 επηρέασε και τους αθλητικούς συλλόγους, οι οποίοι δεν 

είχαν έσοδα από τους αγώνες και χρειάζονταν οικονομική ενίσχυση για τη συνέχιση 

της λειτουργίας τους187. Χρηματική βοήθεια εγκρίθηκε και για τον Ορειβατικό 

Σύλλογο188. 

Ο Δήμος Φλώρινας ενέκρινε, όπως και σε προηγούμενα χρόνια, οικονομική ενίσχυση 

για την κάλυψη βασικών αναγκών στον πολιτιστικό σύλλογο «Αριστοτέλη» αλλά και 

                                                 

 

182 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 05-04-1955, Αριθμ.75. (Ηράκλεια ή Λυγκιστίς. Πόλη της Μακεδονίας 

από την περιοχή της αρχαίας Λυγκηστίδος, που καταλάμβανε την πεδιάδα μεταξύ Φλώρινας και 

Μοναστηρίου (Βιτωλίων).(Τα ερείπεια της Ηράκλειας σώζονται Ν. Δ. των Βιτωλίων). 

(Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠΥΡΟΣ-LAROUSSE-BRITANNICA, τόμος 22, Ηράκλεια). 21-03-1956, 

Αριθμ.71,72. 
183 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 28-06-1954, Ζ΄, 10-03-1954, ΙΘ΄, 19-09-1956, Αριθμ.230,10-09-1958, 

Αριθμ.233, 03-10-1957, Αριθμ.302,304. 
184 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 19-09-1956, Αριθμ.220, 01-04-1957, Αριθμ.111. 
185 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 18-12-1957, Αριθμ.375. 
186 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 17-12-1954, ΙΓ΄, 03-05-1955, Αριθμ.102, 19-09-1956, αριθμ.205. 
187 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 10-03-1954, ΚΑ΄, 03-02-1955, Αριθμ.22, 17-12-1954, Ζ΄. 
188 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 10-01-1954, Ε΄., ΣΤ΄. 
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στη Φιλαρμονική Ορχήστρα της πόλης189. Επίσης χρήματα δόθηκαν στο Δημοτικό 

Γυμναστήριο και στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων της πόλης190. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στον τομέα της εκπαίδευσης η οικονομική στήριξη παρατηρείται μικρότερη από 

προηγούμενες χρονιές. Συγκεκριμένα δόθηκαν εξατομικευμένα επιδόματα σε 

άπορους μαθητές για την απόκτηση των απαραίτητων σχολικών ειδών191. Χρηματικό 

βοήθημα από το Δήμο έλαβαν και οικονομικά ασθενείς φοιτητές192. Χορηγήθηκε 

επιπλέον οικονομική ενίσχυση σε νηπιαγωγεία και δημοτικά της περιοχής καθώς και 

στην Παιδαγωγική Ακαδημία, ενώ διοργανώθηκαν, με χρηματοδότηση από το Δήμο, 

οι ετήσιοι περιφερειακοί αγώνες των Γυμνασίων Φλώρινας και Καστοριάς193. 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Συνεχίσθηκαν και σε αυτή την περίοδο οι προσπάθειες των αρχών της πόλης για να 

κρατηθεί αυτή στο πολιτικό προσκήνιο και να επωφεληθεί από αυτό όσο περισσότερο 

μπορούσε. Στα πλαίσια αυτά εγκρίθηκαν τιμητικά γεύματα προς τους επίσημους 

προσκεκλημένους για τον εορτασμό της επετείου της 12ης  Φεβρουαρίου, μεταξύ των 

οποίων ήσαν   οι βασιλείς και ο  Υπουργός Εσωτερικών194. Επίσης τιμητικό γεύμα 

παρατέθηκε σε επισήμους και μετά την ανακήρυξη της 8ης Νοεμβρίου ως επίσημης 

τοπικής εορτής (επέτειος αποτίναξης του τουρκικού ζυγού), καθώς και στον Υπουργό 

Βορείου Ελλάδος195. Εκτός από δεξιώσεις επισήμων, το δημοτικό συμβούλιο 

                                                 

 

189 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 01-11-1954, ΙΕ΄, 10-01-1954, ΙΗ΄, ΙΖ΄, 24-05-1955, Αριθμ.124. 
190 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 14-06-1955, Αριθμ.131,132, 22-09-1955, Αριθμ.345, 03-02-1956, 

Αριθμ.38, 29-05-1956, Αριθμ.140, 18-09-1956, Αριθμ.229,248. 
191 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 01-11-1954, Ζ΄, 20-11-1956, Αριθμ.264,310. 
192 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 27-01-1954, Δ΄, 01-11-1956, Αριθμ.240. 
193 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 13-11-1957, Αριθμ.331, 20-03-1957, Αριθμ.67, 02-10-1958, Αριθμ.247, 

20-11-1956, Αριθμ.265, 01-11-1954, ΙΓ΄, 27-01-1954, ΚΒ, 26-05-1958, Αριθμ.113. 
194 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 10-03-1954, ΚΒ΄, 30-01-1955, Αριθμ.15, 23-05-1955, Αριθμ.115, 22-

09-1955, Αριθμ.265. 
195 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 22-09-1955, Αριθμ.330,331, 19-04-1956, Αριθμ.92, 01-11-1956, 

ριθμ.241, 20-11-1956, Αριθμ.269, 332, 05-02-1957, Αριθμ.75. 
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εξέδωσε και ψήφισμα, με το οποίο εξέφραζε την ευγνωμοσύνη του για τη συμβολή 

του Διευθυντή του Υπουργείου Δημοσίων Έργων  στην ύδρευση της Φλώρινας196. 

Για την επικοινωνία της Φλώρινας με οργανισμούς άλλων πόλεων χαρακτηριστική 

είναι η καταχώριση για τη βράβευση διακεκριμένου πολίτη της πόλης από το 

Ροταριανό Όμιλο Θεσσαλονίκης κατόπιν διαταγής από το Υπουργείο Βορείου 

Ελλάδος197. 

Το δημοτικό συμβούλιο με ψήφισμά του στις 12-03-1956 προέβαλε τις έντονες 

διαμαρτυρίες του για τον τρόπο σύλληψης και απέλασης του Κύπριου Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου 

                                                 

 

196 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 19-09-1956, Αριθμ.172. 
197 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 19-01-1956, Αριθμ.56. (Ο πρώτος Όμιλος ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1928 

και στη Θεσσαλονίκη το 1934. Όλοι οι Ροταριανοί Όμιλοι της Ελλάδας ανήκουν σε δυο Ροταριανές 

Περιφέρειες. Την 2470 και την 2484. 

Ο ΡΟΑΘ ανήκει στην 2484 Ροταριανή Περιφέρεια. Ιδρύθηκε το 1972 και είναι ο δεύτερος σε 

αρχαιότητα και ο μεγαλύτερος Ροταριανός Όμιλος στη Θεσσαλονίκη. Έχει Όμιλο Νέων ROTARACT 

(rotary+action). Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και πραγματοποιεί τις συνεστιάσεις του 

κάθε Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς». http://www.roath.gr/ 

http://www.roath.gr/
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Εικόνα 17 : Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικών Συμβουλίων 153/54   έως 159/55 σελ. 276. 

και άλλων Κυπρίων, ζήτησε την επάνοδό τους από την εξορία, εξέφρασε τη 

συμπάθειά του στον «μαρτυρικό λαό της Κύπρου» και απηύθυνε πατριωτικό 

χαιρετισμό στον Ε.Ο.Κ.Α. Τέλος, εξέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας για τους Κύπριους 

αγωνιστές Μιχαήλ Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου198.  

 

                                                 

 

198 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 12-03-1956, Αριθμ.53. Με απόφαση του Βρετανικού Υπουργικού 

Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1957 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και οι συνεξόριστοί του είναι 

ελεύθεροι να μεταβούν σε οποιαδήποτε χώρα πλην της Κύπρου. Οι τέσσερις άνδρες φεύγουν από τις 

Σεϋχέλλες και φτάνουν στις 17 Απριλίου στην Αθήνα, όπου τους επιφυλάσσεται ενθουσιώδης 

υποδοχή.(http://myweb.cytanet.com. 

Η Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) ήταν οργάνωση των Ελληνοκυπρίων που έδρασε 

κατά την χρονική περίοδο 1955-1959 για την ελευθερία της Κύπρου από την Βρετανική κυριαρχία, 

εθνική αυτοδιάθεση και την ένωσή της με την Ελλάδα. (http://el.wikipedia.org/wiki.  

Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 15-05-1956, Αριθμ.93. (Ο Μιχαλάκης Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρίου 

υπήρξαν οι πρώτοι αγωνιστές του Κυπριακού Αγώνα που καταδικάσθηκαν σε θάνατο και 

εκτελέστηκαν από τους άγγλους δυνάστες. 

ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/articles 

http://myweb.cytanet.com/
http://el.wikipedia.org/wiki
http://www.sansimera.gr/articles
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4 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1959-1964 

Σε αυτή την ενότητα μελετώνται τα Πρακτικά των συνεδριάσεων των δημοτικών 

συμβουλίων επί δημαρχίας του Γεωργίου Θεοδοσίου. 

 

4.1 ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Παρουσιάζεται σαφής μείωση στις καταχωρήσεις χρηματοδοτήσεων προς απόρους. 

Στις λίγες ωστόσο που καταγράφηκαν γίνεται φανερό ότι υπήρχε μέριμνα για το 

σύνολο των κατοίκων που βρίσκονταν στο όριο της πτώχειας. Συγκεκριμένα 

καθιερώθηκε η δωρεά παραχώρηση κατοικίας σε απόρους, δόθηκε οικονομική 

ενίσχυση σε οργανισμούς που διένειμαν βοηθήματα σε φτωχούς, όπως το Φιλόπτωχο 

της Ιεράς Μητροπόλεως, ο σύλλογος «Ελληνική Μέριμνα» και το «Λύκειο 

Ελληνίδων199». Επίσης ο ίδιος ο Δήμος ενέκρινε ποσά για την κάλυψη αναγκών των 

απόρων, καθώς και την κάλυψη των εξόδων ταφής τους,  ενώ ιδιαίτερη μέριμνα 

υπήρξε για την επίδοση προίκας σε άπορες κοπέλες200. 

 

4.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Σε αυτή την περίοδο εντύπωση προκαλεί η μελέτη των Πρακτικών καθώς, όπως 

φαίνεται, είχαν μειωθεί πάρα πολύ οι περιπτώσεις που εγκρίνονταν χρήματα για 

περίθαλψη. Η οικονομική στήριξη δίνεται κυρίως για αγορά φαρμάκων και μεταφορά 

ασθενών201. 

                                                 

 

199 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 04-02-1960, Αριθμ.24, 15-12-1960, Αριθμ. 291, 02-05-1961, 

Αριθμ.60,61, 24-06-1963, Αριθμ.76. 
200 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 07-03-1961, Κεφ.27, 03-07-1961, Αριθμ.117, 03-09-1962, Αριθμ.311, 

21-06-1960, Αριθμ.211. 
201 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 28-03-1960, Αριθμ.50,61, 02-06-1960, Αριθμ.181,204, 03-11-1960, 

Αριθμ.264, 03-07-1961, Αριθμ.118, 01-09-1961, Αριθμ.195,198, 23-07-1962, Αριθμ.260, 08-06-1961, 
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4.3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Σε αντίθεση με τον τομέα της Υγείας, στους άλλους τομείς της κοινωνικής του 

πολιτικής ο δήμος Φλώρινας υπήρξε ιδιαίτερα γενναιόδωρος κατά την πενταετία 

1959-1964. Πιο συγκεκριμένα ως προς τις πρωτοβουλίες που αφορούσαν δημοτικά 

έργα, αυτή την περίοδο εγκαινιάζεται ο Πυροσβεστικός Σταθμός της Φλώρινας και 

χρηματοδοτείται το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Φλώρινας για την ανέγερση νέου 

κτιρίου και στελέχωση γραφείων του202. Εκ μέρους πολιτών γίνεται δωρεά στο 

Γηροκομείο Καστοριάς203, ενώ εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο δωρεά προς 

το Φιλόπτωχο της Ιεράς Μητροπόλεως  Φλωρίνης καθώς και χρηματικό έπαθλο για 

τους αγώνες των Σπιτιών του Παιδιού204. Επίσης παραχωρούνται οικόπεδα που 

ανήκουν στον δήμο για την ανέγερση Μουσείου και συνάπτεται δάνειο για τη 

στήριξη του αναπτυξιακού έργου στην πόλη205.  

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Στα πλαίσια της οικονομικής στήριξης πολιτιστικών ενεργειών παρατηρείται μια 

αυξητική πορεία στη χρηματοδότηση συλλόγων, αθλητικών και πολιτιστικών206. 

Εγκρίθηκαν επομένως, χρηματοδοτήσεις όχι μόνο για τους νεοσύστατους συλλόγους, 

αλλά και για τους παλιότερους, όπως ο «Αριστοτέλης», η «Φιλαρμονική του Δήμου», 

                                                                                                                                            

 

Αριθμ.80, 03-09-1963, Αριθμ.218, 03-12-1962, Αριθμ.47, 24-06-1963, Αριθμ.77, 09-02-1961, 

Αριθμ.15. 
202 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 12-05-1960, 20-07-1963, Αριθμ.109. 
203 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 04-08-1960, Αριθμ.219. 
204 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 15-12-1960, Αριθμ.271, 03-09-1963, Αριθμ.217. 
205 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 15-12-1960, Αριθμ.293, 01-10-1962, Αριθμ.327, 09-02-1961, Αριθμ.12. 
206 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 03-10-1960, Αριθμ.257, 03-03-1960, Αριθμ.35, 11-05-1961, Αριθμ.74, 

12-05-1960, Αριθμ.156, 02-06-1960, Αριθμ.198, 03-12-1962, Αριθμ.361. 
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το «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων», καθώς και το «Λύκειο Ελληνίδων» και η 

«Ελληνική Μέριμνα» για τη συνέχιση του «εθνικοκοινωνικού τους σκοπού207». 

Στο σημείο αυτό ο καλλωπισμός της πόλης μπαίνει στο προσκήνιο. Γι’ αυτό και 

εγκρίνονται χρήματα για την κατασκευή  προτομής και ανδριάντα του Καπετάν 

Κώττα, οπλαρχηγού στον Μακεδονικό Αγώνα208 κι ενός ανδριάντα του Βασιλιά 

Κωνσταντίνου209. Κατά την ίδια λογική,  παραχωρείται χώρος για κατασκευή 

μνημείου των φονευθέντων χωροφυλάκων από τους αντάρτες και δίδεται χρηματικό 

ποσό για την έκδοση τουριστικού οδηγού προς τιμή τους210. Επίσης κηρύσσεται 

διαγωνισμός για τη συγγραφή βιβλίου, σχετικού με την ιστορία της Φλώρινας, ενώ 

αγοράζονται εκ μέρους του Δήμου βιβλία με ιστορικό και εθνικό περιεχόμενο211. Το 

1960 πεθαίνει ο Διοικητής της 2ης Μεραρχίας, ο επονομαζόμενος Παππούς, ο οποίος 

νίκησε τους αντάρτες στις 12 Φεβρουαρίου 1949. Το δημοτικό συμβούλιο τίμησε με 

έκδοση το θάνατό του. Έτσι, προχώρησε στην περαιτέρω χρηματοδότηση των 

εορτασμών ιστορικών επετείων, αλλά και του νεοϊδρυθέντος Φεστιβάλ της 

Φλώρινας212. Τέλος, σύμφωνα με τα πρακτικά αγοράσθηκαν με χρήματα του Δήμου 

τα έπαθλα για τους κολυμβητικούς αγώνες Αμυνταίου, για τους αγώνες στίβου και 

για αγώνες που έγιναν στα πλαίσια ναυτικών εορτών213. 

 

                                                 

 

207 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 07-03-1961, Αριθμ.146, 02-06-1960, Αριθμ.177, 08-06-1961, Αριθμ.94, 

03-07-1961, Αριθμ.113, 11-06-1960, Αριθμ.206, 08-06-1961, Αριθμ.102, 08-06-1961, Αριθμ.101, 01-

09-1961, Αριθμ.203. 
208 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 03-08-1961, Αριθμ.163, και άλλος ανδριάντας στη γενέτειρά του, 03-10-

1961, Αριθμ.253.  
209 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 03-10-1961, Αριθμ.228. 
210 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 01-10-1962, Αριθμ.326, 24-06-1963, Αριθμ.93. 
211 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 28-3-1960, Αριθμ.144, 21-06-1960, Αριθμ.210, 03-10-1961, Αριθμ.224. 
212 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 15-12-1960, Αριθμ.258, 09-02-1961, Αρίθμ.217,10, 03-07-1961, 

Αριθμ.126. 
213 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 28-03-1960, Αριθμ.99, 21-06-1960, Αριθμ.196, 04-08-1960, Αριθμ.218, 

01-09-1961, Αριθμ.218. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Σε ό, τι αφορά την εκπαίδευση, οι καταχωρίσεις δείχνουν κι εδώ μια μείωση στις 

χρηματοδοτήσεις. Ωστόσο για πρώτη φορά εγκρίνεται οικονομική ενίσχυση 

προγράμματος υποτροφιών για μαθητές και σπουδαστές214 και δωρίζεται ποσό για τη 

διοργάνωση μαθητικών εκδρομών των Γυμνασίων της πόλης215. Τέλος, συνεχίζουν 

να στηρίζονται χρηματικά σχολεία της Φλώρινας, καθώς και η Παιδαγωγική 

Ακαδημία και η Εμπορική Σχολή216. 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Περιορισμένες είναι σε αυτή την περίοδο οι εγκρίσεις ποσών για τιμητικά γεύματα. 

Οι επίσημοι καλεσμένοι, ωστόσο, φέρνουν αέρα ανοίγματος στην Ευρώπη και τη 

Δύση γενικότερα καθώς συμμετείχαν σε συνέδριο Κοινοτικής Ανάπτυξης και ήσαν  

στρατιωτικοί ακόλουθοι του ΝΑΤΟ217. Σε μία μόνο περίπτωση καταγράφεται γεύμα 

τιμητικό στους τελειόφοιτους στρατιωτικών σχολών που επισκέφτηκαν την πόλη218. 

Τη σχέση της Φλώρινας με τα διεθνή γεγονότα καταδεικνύει και το ψήφισμα για το 

θάνατο του Προέδρου Κέννεντυ, ενώ την εκτίμησή της για τις ελληνικές ένοπλες 

δυνάμεις δείχνει η υιοθέτηση του φυλακίου της Νίκης από το Δήμο219. 

                                                 

 

214 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 02-06-1960, Αριθμ.180, 07-03-1961, Κεφ.28. 
215 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 28-03-1960, Αριθμ.45. 
216 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 03-10-1960, Αριθμ.251, 03-10-1961, Αριθμ.225, 28-03-1960, Αριθ.141, 

07-03-1961, Αριθμ.85. 
217 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 12-05-1960,Αριθμ.152, 02-06-1960, Αριθμ.174. 
218 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 03-08-1961, Αριθμ.156. 
219 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 05-12-1963, Αριθμ.244, 03-12-1962, Αριθμ.58. 
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5 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1964-1967 

Στο κεφάλαιο αυτό μελετώνται τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού 

συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας του δημάρχου Αθανασίου Σούλα. 

 

5.1 ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ 

Στον τομέα της πρόνοιας δεν υπάρχουν σχεδόν καταγραφές από εγκρίσεις πίστωσης 

προς απόρους. Από τις δύο που καταγράφηκαν η μία αφορά στη χρηματική βοήθεια 

προς μία φτωχή γυναίκα για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης στην Αθήνα και η 

άλλη αφορά σε ποσό που δόθηκε για την ταφή απόρων κατοίκων της πόλης220. 

 

5.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Δεν υπάρχουν και στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, παρά ελάχιστες 

καταχωρίσεις. Από αυτές οι περισσότερες αφορούν στην ενίσχυση ασθενών για την 

αγορά φαρμάκων,κάποιες τα έξοδα ιματισμού ασθενή στο σανατόριο του 

Ασβεστοχωρίου, ενώ μία αφορά χρηματική στήριξη προς το ΠΙΚΠΑ Φλώρινας221.  

 

                                                 

 

220 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 11-01-1964, Αριθμ.4, 70. 
221 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 05-03-1964, Αριθμ.27, 23-04-1965, Αριθμ.44, 11-01-1964, Αριθμ.5, 04-

05-1965, Αριθμ.117. 
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5.3 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Στον τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής, παρατηρείται μία επιβράδυνση στα 

δημοτικά έργα. Αποφασίσθηκε η δωρεά δημοτικής έκτασης στο δημόσιο δασικό 

φυτώριο και επίσης η παραχώρηση οικοπέδου για ανέγερση Πυροσβεστικού 

Σταθμού. Σημαντικό βήμα, τέλος, προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

Φλωρινιωτών ήταν και η καθιέρωση αστικής συγκοινωνίας222. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Αυτή την περίοδο το δημοτικό συμβούλιο δίνει αρκετές εγκρίσεις για βιβλία με 

ιστορικό κυρίως και πατριωτικό περιεχόμενο, ενώ προχωρεί και σε αγορά 

φωτογραφιών Κύπριων αγωνιστών223. Χρηματοδοτήσεις, επίσης, εγκρίνονται για 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και για τη Φιλαρμονική του Δήμου224. Ο Δήμος 

δίνει, τέλος,  το παρών στον αθλητισμό τόσο με την αγορά επάθλων για αθλητικούς 

αγώνες225, όσο και με την οικονομική στήριξη αθλητικών σωματείων226. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Πρωτοτυπία στον τομέα της εκπαίδευσης στη Φλώρινα αποτελεί η σύσταση 

Πνευματικού Κέντρου για την επιμόρφωση των ενήλικων κατοίκων227. Η πόλη 

προσπαθεί να αφήσει πίσω τις πληγές του παρελθόντος και να προχωρήσει μπροστά. 

Για τον ίδιο λόγο παραχωρήθηκε δωρεά από το Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας για 

την ανέγερση Εθνικού Παιδικού Σταθμού228. 

                                                 

 

222 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά, 10-11-1964, Αριθμ.209, 02-04-1965, Αριθμ.91, 27-05-1965, Αριθμ.127. 
223 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 14-10-1966, Αριθμ.194, 18-11-1966, Αριθμ.211, 11-05-1966, Αριθμ.54, 

08-09-1965, Αριθμ.246, 04-08-1965, Αριθμ.227, 26-01-1965, Αριθμ.3. 
224 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 08-06-1966, Αριθμ. 133, 14-10-1965, Αριθμ.275, 12-04-1964, Αριθμ.40. 
225 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 27-02-1967, Αριθμ.16, 11-05-1966, Αριθμ.48, 04-08-1965, Αριθμ.222. 
226 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 09-04-1964, Αριθμ.44, 08-08-1965, Αριθμ.147. 
227 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 19-12-1966, Αριθμ.225. 
228 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 08-071966, Αριθμ.149. 
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Εικόνα 18: Παιδιά Νηπιαγωγείου. 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Αυτήν την περίοδο, περισσότερο από κάθε προηγούμενη, η Φλώρινα υιοθετεί μια 

αρκετά εξωστρεφή πολιτική τόσο ως προς άλλες πόλεις της Ελλάδας, όσο και προς 

άλλες χώρες. Τα παραπάνω υποδεικνύουν οι καταχωρίσεις με ψηφίσματα 

διαμαρτυρίας για την επίθεση  από τους Τούρκους αλλά και συμπαράστασης προς 

τον δοκιμαζόμενο κυπριακό λαό229. Ψήφισμα εκδόθηκε και για τις βίαιες πιέσεις που 

δέχονται οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου,ενώ 

ορίσθηκε ο δημοτικός σύμβουλος που θα εκπροσωπούσε την πόλη σε συνέδριο του 

ΕΟΤ230. Επίσης το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε και για το θέμα της διατήρησης των 

καταρρακτών της Έδεσσας231.  

Όπως και παλιότερα, εγκρίθηκαν ποσά για τα έξοδα των απαραίτητων τιμητικών 

γευμάτων στα πλαίσια των τοπικών επετειακών εορτασμών,  ενώ ο δήμαρχος της 

πόλης παρευρέθηκε στους γάμους του βασιλιά Κωνσταντίνου, όπου ως δώρο δόθηκε 

                                                 

 

229 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά, 04-09-1964, Αριθμ.129. 
230 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 15-02-1965, Αριθμ.17. 
231 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 04-05-1965, Αριθμ.112, 07-12-1965, Αριθμ.321. 
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άλμπουμ με φωτογραφίες της Φλώρινας232. Η καταχώριση, τέλος, που ξεχωρίζει είναι 

αυτή, στην οποία το δημοτικό συμβούλιο της Φλώρινας χαιρετίζει την κατάληψη της 

εξουσίας από τους συνταγματάρχες 

 

Εικόνα 19 : Βιβλίο Πρακτικών Δημοτικών Συμβουλίων 31/67   έως 175/67 σελ. 131. 

  στις 21-04-1967 και δηλώνει «τη συμπαράστασή του στην προσπάθεια της 

κυβέρνησης για την αναγέννηση της πατρίδας233». 

                                                 

 

232 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 23-12-1965, Αριθμ.325, 11-09-1964, Αριθμ.141, 03-11-1964, 

Αριθμ.161. 
233 Βλ. παράρτημα: Πρακτικά 18-05-1967, Αριθμ.119. 
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6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στόχος της εργασίας μου  ήταν να γνωστοποιήσω την μεταπολεμική περίοδο 1949-

1967 της Φλώρινας, όπως αυτή αποτυπώθηκε στα πρακτικά των δημοτικών 

συμβουλίων σε συνδυασμό και εμπλουτισμό με άλλες ιστορικές μαρτυρίες. 

Μέσα από την έρευνά μου κατέληξα σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Δήμαρχοι της 

πόλης στάθηκαν στο πλευρό των συμπολιτών τους. Με τα πενιχρά οικονομικά του 

Δήμου, με σωστή διαχείριση βοήθησαν μεμονωμένα άτομα που στερούνταν τα 

απαραίτητα, να εξασφαλίσουν μέχρι και τον «επιούσιο». Συγκινητικές περιπτώσεις 

απόρων, όπως βομβόπληκτων, οικογενειών με πέντε  και επτά παιδιά, οικογενειών  

με άρρωστους γονείς, βοηθήθηκαν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του κυρίως κατά 

τους βαρύτατους χειμώνες του 1954 και του 1960.   

Στον τομέα της υγείας   βοήθησαν ασθενείς  φυματικούς, ασθενείς με ψυχικά και 

άλλα προβλήματα να βρουν την υγεία τους. Η ασθένεια της εποχής, η φυματίωση, 

«μάστιζε» και ξεκλήριζε οικογένειες. Ο Δήμος,  αρωγός των ασθενών, φρόντιζε για 

τις μετακινήσεις των ασθενών και τα νοσήλειά τους. Το ίδρυμα που υποδέχονταν τον 

κύριο όγκο των ασθενών ήταν το «Σανατόριο Αβεστοχωρίου». Επίσης αξίζει να 

σημειωθεί ότι τη μεταπολεμική περίοδο  είχε παρατηρηθεί αύξηση του φαινομένου 

της ψυχασθένειας. Άνθρωποι πτωχοί που είχαν βιώσει τη φρίκη του πολέμου, δεν 

άντεξαν και κλονίσθηκαν ψυχικά. Χαρακτηριστική είναι η σύσκεψη που είχε γίνει με 

συμμετοχή όλων των δημάρχων της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, για 

εξεύρεση λύσης στο μεγάλο φαινόμενο της εξάπλωσης των κρουσμάτων 

ψυχασθένειας και της μη δυνατότητας φιλοξενίας επιπλέον τροφίμων στο Ψυχιατρείο 

Θεσσαλονίκης. Τέλος, το άλλοτε Δημοτικό και έπειτα Κρατικό Νοσοκομείο 
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στηρίχθηκε με μια σειρά γενναίων χορηγιών για τον εμπλουτισμό του με τεχνικά 

μέσα και έμψυχο υλικό,  με τελικό σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του. 

Στον τομέα των δημοσίων σχέσεων και ιστορικών γεγονότων εξέχουσα θέση κατέχει 

η «Μάχη της Φλώρινας ,12-02-1949». Με τη μάχη αυτή ουσιαστικά η Ελλάδα 

ακολούθησε ξέχωρη πολιτική στάση από αυτήν που ακολούθησαν τα υπόλοιπα 

Βαλκάνια. Επιπλέον είναι πολύ σημαντικά τα γεγονότα, μέσα από τα οποία 

φανερώνεται η πολιτική εσωτερικής κι εξωτερικής ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας 

με τις δημόσιες σχέσεις. Αδελφοποιήθηκε ο Δήμος Φλώρινας με το Δήμο Γκραν 

Μπεν του Κάνσας, σε μια προσπάθεια να γίνει η πόλη παγκόσμια γνωστή. Έγινε 

προσπάθεια από δημάρχους να αξιοποιηθεί ο φυσικός πλούτος της Φλώρινας και να 

γίνει η πόλη τουριστικός προορισμός με τη δημιουργία τουριστικού περιπτέρου και 

άλλων αντίστοιχων ενεργειών. Δήμαρχοι, όπως ο Παντελής Παπαθανασίου, που ήταν 

προσωπικός φίλος του Ίωνα Δραγούμη, αξιοποιούν πολιτικές φιλίες με απώτερο 

στόχο τη δημιουργία έργων πνοής,  όπως  το πρώτο οργανωμένο δίκτυο ύδρευσης της 

πόλης  και η ασφαλτόστρωση κεντρικών οδών. Επίσης επιτυγχάνεται η υπαγωγή 

δημοσίων έργων της πόλης της Φλώρινας  στο σχέδιο Μάρσαλ. Το 1950 

επισκέφθηκαν την πόλη της Φλώρινας οι Βασιλείς Παύλος και Φρειδερίκη για τα 

εγκαίνια της Οικοκυρικής Σχολής, ένα ίδρυμα που περιέθαλψε και μόρφωσε  για 

αρκετές δεκαετίες εκατοντάδες ορφανά και άπορα  κορίτσια. Με πρωτοβουλία του 

Δήμου διευκολύνθηκε ο Ο. Τ. Ε. να κάνει τις πρώτες τετρακόσιες συνδέσεις 

τηλεφώνων  με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ζωής των δημοτών. Ο Μητροπολίτης 

Βασίλειος Παπαδόπουλος ως πρόεδρος του Π. Ι. Κ. Π. Α. οργανώνει συσσίτιο για 

διακόσια άπορα και πτωχά παιδιά. Η δωρεά 10 λιρών από Γάλλο «διεθνιστή», οδηγεί 

το δημοτικό συμβούλιο στην τοποθέτηση του Δ. Σ. πριν από εβδομήντα περίπου 

χρόνια απέναντι στην παγκοσμοιοποίηση. Ακούσθηκαν όροι πρωτόγνωροι, 

Πανευρώπη, παγκόσμια συνένωση, κοινή γλώσσα. Ο βαρύτατος χειμώνας του 1953, 

ωθεί το Δήμο σε ενέργειες συμπαράστασης προς άπορους συνδημότες. Τα γεγονότα 

της Κύπρου δεν αφήνουν αδιάφορους τους  Δημάρχους, που με ψηφίσματα 
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συμπαράστασης στέκονται στο πλευρό του εθνάρχη Μακαρίου και άλλων Κυπρίων 

αγωνιστών. Το 1957 ο Φλωρινιώτης πολιτικός Τάκος Μακρής γίνεται Υπουργός 

Εσωτερικών και πολλά έργα  που ζητούσε  ο Δήμος από  το υπουργείο,  έγιναν  

πάραυτα με τη δική του στήριξη. Άλλα σημαντικά έργα που έγιναν με τη συνδρομή 

του Δήμου και πρόσφεραν στη βελτίωση της ζωής των δημοτών ήταν η ίδρυση του 

Ραδιοφωνικού Σταθμού, η καθιέρωση αστικής συγκοινωνίας, η ίδρυση Πνευματικού 

Κέντρου, η ίδρυση Μουσείου και η ίδρυση πρώτου Παιδικού Σταθμού κ.ά. 

Στον τομέα της εκπαίδευσης ξεχωρίζει η τακτική βοήθεια προς τα σχολεία όλων των 

βαθμίδων, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και προς το ανώτερο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα, την Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας. Ενισχύθηκε πολλές φορές για να 

μπορεί να επιβιώσει με αντίξοες συνθήκες και να επιτελέσει  σπουδαίο κοινωνικό και 

εθνικό ρόλο. Ενισχύθηκαν επίσης άποροι μαθητές και φοιτητές, οι οποίοι αργότερα 

έγιναν ευρέως γνωστοί και πετυχημένοι, όπως ο Καλαμάρας και ο Βουβουλίκας. 

Πολλοί ήσαν οι σύλλογοι που ενισχύθηκαν οικονομικά και επιτέλεσαν σπουδαίο 

πολιτιστικό και μορφωτικό έργο. Ο κατεξοχήν σύλλογος που ξεχώρισε για τη 

σπουδαιότητα του έργου του ήταν ο  (Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλώρινας) Φ. Σ. 

Φ. «Αριστοτέλης». Η προσφορά αυτού του συλλόγου υπήρξε ανεκτίμητη τόσο σε 

πολιτιστικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Άλλοι σύλλογοι που ενισχύθηκαν ήταν οι : Ε. 

Ο. Σ. Φ (Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος), Φ. Ο. Ο. Φ (Φυσιολατρικός Όμιλος 

Ορειβατών Φλώρινας), Λ. Ε. Φ. (Λύκειο Ελληνίδων Φλώρινας),  Σ. Θ. Π. Φ. 

(Σύλλογος Θυμάτων Πολέμου Φλώρινας), Σ. Μ. Φ. (Σύλλογος Μακεδονομάχων 

Φλώρινας), Φ. Α. Α.(Φιλόπτωχος Αδελφότης Αγάπη), Σ. Β. Φ. (Σύλλογος 

Βορειοηπειρωτών Φλώρινας), Ε. Ο. Μ. Π. Μ.(Εθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων 

Παύλος Μελάς), Ε.Ε.Θ.Α.Π.Ν.Φ.(Εθνική Ένωση Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου 

Νομού Φλώρινας),  καθώς και οι αθλητικοί σύλλογοι «Μέγας Αλέξανδρος», «Ελλάς» 

και «Νικηφόρος». 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ. 

Στο ξεκίνημα της εργασίας υπήρχε έντονη μέσα μου η απορία  κατά πόσο είναι 

δυνατόν ένας μικρός Δήμος, απομονωμένος, να έχει προσφέρει έστω και τα ελάχιστα 

σε μια τόσο ταραγμένη ιστορική συγκυρία. Η ενασχόλησή μου με το αντικείμενο με 

κατέπληξε. Είδα την προσφορά του Δήμου της πόλης της Φλώρινας  να ξεδιπλώνεται 

μέσα από τα πρακτικά των Δημοτικών Συμβουλίων και άλλων πηγών. Στο τέλος της 

εργασίας κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η ιστορία τελικά επαναλαμβάνεται. Η άθλια 

οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε απόγνωση τον περισσότερο κόσμο. Είναι ανάγκη 

ο διευρυμένος Δήμος Φλώρινας να στηρίξει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε 

συνεργασία με την Εκκλησία και άλλους φορείς. Και τότε ο κόσμος έψαχνε στα 

σκουπίδια και σήμερα παρατηρούνται τέτοιου είδους φαινόμενα. Τότε υπήρχαν 

άποροι και σήμερα υπάρχουν άνεργοι και άτομα που έχουν δυσβάστακτα χρέη. Τότε 

υπήρχαν ασθενείς  που αδυνατούσαν να πληρώσουν νοσήλεια και σήμερα συμβαίνει 

το ίδιο. Τότε υπήρχαν μαθητές, φοιτητές, που δε μπορούσαν να σπουδάσουν και 

σήμερα είναι η ίδια κατάσταση. Τότε υπήρχαν σύλλογοι που βοηθούσαν κοινωνικές 

ομάδες. Σήμερα δυστυχώς οι περισσότεροι σύλλογοι  επιδοτούνται μόνο για να 

ψυχαγωγούν τις κοινωνικές ομάδες, χωρίς βέβαια να παραθεωρείται και αυτή η 

αναγκαιότητα. Όμως σήμερα είναι ανάγκη και οι σύλλογοι να προσφέρουν κοινωνικό 

έργο. Επίσης οι δημόσιες σχέσεις μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση 

προβλημάτων που εμφανίζονται στη σημερινή εποχή, όπως με τη διοργάνωση 

εκδηλώσεων για κοινωφελείς σκοπούς. 

Δε θέλω σε καμιά περίπτωση να μηδενίσω το έργο του Δήμου Φλώρινας. Γνωρίζω 

ότι μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, λαμβάνουν βοήθεια αρκετοί 

συνδημότες και έργα πνοής γίνονται ( τηλεθέρμανση κ. ά. ). Είναι όμως ανάγκη να 

βοηθηθούν συνδημότες μας και ευπαθείς ομάδες και από το Δήμο και από  όλους 
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εμάς. Γιατί, όπως και τότε, μόνο με τη συνεργασία θα ξεπεραστεί η οικονομική κρίση 

που συνθλίβει όνειρα και το τραγικότερο … ανθρώπους. 
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7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

7.1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

(1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) 

02-01-1949 

Θ) Αίτηση Α. Κ. κατοίκου Φλωρίνης για χρηματικό βοήθημα για να συντηρήσει την 

οικογένειά του «καθότι άνεργος ων από πολλού χρόνου ευρίσκεται εν παντελεί  

πενία». Επιπλέον είχε πάθει μεγάλη ζημιά από πυρκαγιά που υπέστη το σπίτι του στις 

24 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. 

Ε) Αίτηση Π. Δ. Π. κατοίκου Φλωρίνης η οποία ζητεί χρηματικό βοήθημα επειδή 

είναι χήρα εξαιτίας νάρκης που πάτησε ο σύζυγός της και ήταν πάμφτωχη. Εγκρίθηκε 

το ποσό των 100.000 δρχ. προς ενίσχυση της οικογένειάς της. 

18-01-1949 

Α) Αίτηση για έκτακτο χρηματικό βοήθημα προς τον πυροπαθή Η.Π. Ο Δήμαρχος 

ανέφερε ότι κατά την επίθεση «ληστοσυμμοριτών» της πόλεως τη νύχτα 15 προς 16 

Φεβρουαρίου έκαψαν το σπίτι του Η.Π. με όλα τα υπάρχοντά του και μόλις που 

σώθηκε η πενταμελής οικογένεια, σχεδόν γυμνή. Έτσι στερούνταν όχι μόνο του 

άρτου αλλά και τα απαραιτήτων  για τη ζωή. Εγκρίθηκε το ποσό των 500.000 δρχ. 

Γ) Αίτηση της Β.Δ. για χρηματικό βοήθημα, επειδή ήταν τελείως άπορη και είχε 

ψυχοπαθή γιό. Την ψυχοπάθεια την  απέκτησε στο στρατό. Εγκρίθηκε το ποσό των 

150.000 δρχ. 

Δ ) Αίτηση της Ε.Ε., η οποία αναφέρει ότι κατά την εισβολή των ανταρτών,το σπίτι 

της που βρίσκεται στην άκρη της πόλης, υπέστη σοβαρές ζημιές από «μπαζούκας». 

Ζητεί  χρηματικό βοήθημα για να το επισκευάσει. 
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21-02-49 

Β) Ψήφιση πίστωσης 2.000.000 δρχ. για τη διανομή βοηθημάτων σε απόρους. 

ΙΒ) Αίτηση για χρηματικό βοήθημα των Α.Α. και Α.Κ. ηλικιωμένων και 

συγκάτοικων,  οι οποίες δεν έχουν οικονομικούς πόρους και κανένα άλλο προστάτη. 

Εγκρίθηκε το ποσό των 100.000 δρχ.  

05-04-1949. 

Η) Αίτηση της χήρας Σ.Δ.Γ. για χρηματικό βοήθημα «καθότι τυγχάνει γραία άνευ 

προστάτου και παντελώς άπορος». Εγκρίθηκε το ποσό των 100.000 δρχμ. 

20-09-1949. 

ΙΔ)Ψήφιση πίστωσης 2.000.000 δρχ. για διανομή βοηθημάτων σε απόρους. 

19-10-1949. 

Β)Έγκριση για κατάρτιση φορολογικού καταλόγου για καλλιέργεια δημοτικών 

εκτάσεων από ακτήμονες στη θέση Γιάτσοβο 

 25-11-1945 

ΙΖ)Αίτηση Θ.Κ. ο οποίος ζητεί οικονομική ενίσχυση επειδή κατά την επίθεση των 

ανταρτών στο χωριό του Κ. Κλεινές το σπίτι του έγινε παρανάλωμα του πυρός. Αυτός 

αναγκάστηκε με τη σύζυγό του και τα εφτά ανήλικα παιδιά του να φύγει ως 

ανταρτόπληκτος στη Φλώρινα. Ζητά να αναβληθεί η έξωσή του διότι «δεν έχει που 

την κεφαλή κλίνη, στερείται παντελώς περιουσίας και είναι θύμα του 

συμμοριτισμού». 

ΙΘ) Αίτηση Ε. Τ. κατοίκου Φλώρινας, Μακεδονομάχου, με την οποία ζητούσε 

χρηματικό βοήθημα, για συντήρηση της πολυμελέστατης οικογένειάς του, επειδή 

ήταν άπορος, βομβόπληκτος και θύμα πολέμου. 

30-07-1950. 

ΙΗ) Περί εγκρίσεως αποδιδόμενου λογαριασμού για την καταβολή των εξόδων 

κηδείας αποβιούντων απόρων οικονομικού έτους 1949-1950. 
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03-08-1950. 

Θ) Έγκριση πίστωσης 2.000.000 για διανομή βοηθημάτων σε απόρους κατά διάρκεια 

ολόκληρου του έτους. 

Η) Έγκριση πίστωσης 100.000 Σ. χήρα Β. Β. άπορη, προς συντήρησή της, επειδή ο 

μοναδικός της προστάτης ο γιός της, ήταν στρατιώτης. 

22-09-1950. 

Η) Έγκριση πίστωσης 100.000 δρχ. προς την Ε. Π., επειδή ήταν άπορη, ασθενής και 

ορφανή. 

13/03/1951. 

Θ) Έγκριση πίστωσης 100.000 δρχμ. προς τον αιτούντα Α.Λ. κάτοικο Φλώρινας, 

επειδή ήταν ασθενής, άνεργος και άπορος. 

ΚΔ) Έγκριση πίστωσης 100.000 δρχμ. προς την αιτούσα Σ.Σ, χρηματικού 

βοηθήματος για τη συντήρησή της, επειδή κατέστη  άπορη και ασθενής εξαιτίας 

τραυματισμού της από το βομβαρδισμό των ανταρτών κατά της Φλώρινας. 

02-01-1949. 

ΣΤ) Αίτηση Σ. Α. κατοίκου Φλωρίνης με την οποία ζητεί οικονομική ενίσχυση από το 

Δήμο και άλλους φιλάνθρωπους για να μπορέσει να εισαγάγει το δεκαπεντάχρονο 

φυματικό γιό της στο Σανατόριο Ασβεστοχωρίου με πληρωμή 200.000 δρχ. μηνιαίως, 

καθότι είναι πάμφτωχη και στερείται και αυτού του επιουσίου. 

Δ) Αίτηση με αριθμ. 336 εγγράφου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τμήματος 

Φλωρίνης ζητεί από το Δήμο ενίσχυση χρηματικού ποσού 500.000 δρχ. για έξοδα 

εγκατάστασης ιατρείου και φαρμακείου. Για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των 

απόρων της πόλεως και των ανταρτόπληκτων όλης της περιφέρειας. 

21-02-1949. 

ΙΓ) Αίτηση του Π.Δ. για χρηματικό βοήθημα για τη μεταφορά της εγκύου «νάνου» 



 84 

συζύγου του στη Θεσσαλονίκη, επειδή διαγνώστηκε ότι ο τοκετός πρέπει να γίνει 

εκεί. Εγκρίθηκε το ποσό των 200.000 δρχ. 

ΙΗ) Αίτηση για έγκριση πίστωσης βοηθήματος προς την Ξ. χήρα Π.Λ. για τη 

θεραπεία της δεύτερης κόρης της από φυματίωση,  ενώ είχε εισαχθεί σε Σανατόριο, η 

πρώτη κόρη είχε πεθάνει από την ίδια ασθένεια. Επειδή τα έξοδα ήταν πολλά και η 

ίδια ήταν παντελώς άπορη της εγκρίθηκε το ποσό των 250.000δρχ. 

 

05-04-1949 

ΣΤ) Αίτηση Ι.Δ.Π. με την οποία ζητεί  χρηματικό βοήθημα για τη θεραπεία από 

φυματίωση της μοναχοκόρης του. Ο ίδιος είναι άπορος και αδυνατεί να ανταπεξέλθει 

στις οικονομικές υποχρεώσεις. Εγκρίθηκε το ποσό των 300.000 δρχμ 

Θ) Αίτηση Α.Μ. κατοίκου Φλώρινας, άπορου, με την οποία ζητεί  χρηματικό 

βοήθημα για τη μετάβασή του στη Θεσσαλονίκη για τη θεραπεία των οφθαλμών του. 

Εγκρίθηκε το ποσό των 50.000 δρχ. 

05-04-1949. 

Η) Αίτηση Ε.Π.Ζ. κατοίκου Φλώρινας με την οποία ζητεί χρηματικό βοήθημα για τη 

μετάβασή του στη Θεσσαλονίκη, επειδή είναι άπορος και πρέπει να μεταβεί, με τη 

βαριά ασθενή σύζυγό του. Εγκρίθηκε το ποσό των 100.000 δρχ. 

Θ) Αίτηση της Δ.Ι.Γ. κατοίκου Φλώρινας, η οποία είναι ορφανή από τους δυο γονείς 

της, είναι και τρια χρόνια ασθενής από τη φυματίωση και συντηρείται από τον 

αδερφό της. Εγκρίθηκε το ποσό των 100.000 δρχ. 

Ι)Αίτηση Δ.Γ.Π. με την οποία ζητά να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για 

οφθαλμολογική εξέταση ο σύζυγός της, ο οποίος τραυματίστηκε από ανατίναξη 

νάρκης του κάρου του, κατά την οποία σκοτώθηκε το άλογό   του που το έσερνε, ενώ 

ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά στα μάτια και από τότε είναι τελείως άπορος. 
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ΙΑ) Αίτηση Θ.Σ.Χ. κατοίκου Φλώρινας ο οποίος είναι και φυματικός και έντεκα 

μήνες κατάκοιτος από τη σπονδυλική του στήλη και χωρίς κανένα προστάτη. 

Εγκρίθηκε το ποσό των 200.000 δρχ. 

Δ) Αίτηση Α.Χ.Τ. για χρηματικό βοήθημα, επειδή ο πατέρας της «προσεβλήθη εκ 

φυματιώσεως»  τα αδέρφια της είναι  χωρίς πόρους και κάτω από τη φροντίδα της,  

ενώ ο μεγάλος της αδερφός υπηρετεί στο στρατό. Η άθλια οικονομική τους 

κατάσταση δεν τους επιτρέπει να συντηρηθούν αυτοί και ο ασθενής πατέρας της. 

Εγκρίθηκε το ποσό του βοηθήματος 300.000 δρχ. 

Αίτηση Β.Χ.Π. ορφανής. Ο πατέρας της είχε πεθάνει χτυπημένος από τη φυματίωση 

και ήταν η μόνη που επέζησε από εξαμελή οικογένεια, επειδή  νοσηλεύθηκε στο 

σανατόριο Ασβεστοχωρίου. Ζητεί  χρηματικό βοήθημα για «εκλεκτή τροφή» που δε 

διαθέτει το ίδρυμα, επειδή είναι παντελώς άπορη. 

6-06-1949. 

Ε) Αίτηση Ε. Μ. για χρηματικό βοήθημα για τη μετάβασή του στη Θεσσαλονίκη για 

εγχείρηση από κύστη. Ήταν και τελείως άπορος,  επειδή είχε εξουθενωθεί από 

πολυχρόνια ασθένεια. Εγκρίθηκε το ποσό των 50.000 δρχ. 

ΣΤ)Αίτηση για χρηματικό βοήθημα, για τις γιορτές των Χριστουγέννων, στις 

οικογένειες των καταγομένων από Φλώρινα, φυματικών στο Σανατόριο του 

Ασβεστοχωρίου. Εγκρίθηκε το ποσό των 100.000 δρχ., για  τις οικογένειες 

καταγομένων εντός της πόλης και 50.000 δρχμ. σε κάθε οικογένεια,  περιφέρειας  της 

Φλώρινας. 

20-07-1949 

Δ) Έγκριση 200.000 δρχ. προς τη Σ. Σ για τη μεταφορά του συζύγου  της στη 

Θεσσαλονίκη, του   τραυματισθέντα σοβαρά στα μάτια από δυναμίτιδα,   ο οποίος 

«τυγχάνει παντελώς άπορος». 

19-10-1949. 
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ΚΔ) Διάθεση πίστωσης 2.000.000 δρχ. οικονομικού έτους 1949-50,  υπέρ Δημοτικού 

Νοσοκομείου Φλώρινας. 

25-11-1949. 

ΣΤ)Αίτηση των Φυματικών Φλωρίνης του Σανατωρίου Ασβεστοχωρίου.  Ζητούν 

οικονομική ενίσχυση για τις γιορτές των Χριστουγέννων,  επειδή όλοι τους είναι 

άποροι. Εγκρίνεται για τρία άτομα, κατοίκους Φλώρινας, το ποσό των 300.000δρχ. 

και για τρεις κατοίκους Αμμοχωρίου το ποσό των 150.000 δρχ. 

ΙΣΤ)Αποδοχή από το Αδελφάτο του Δημοτικού Νοσοκομείου Φλώρινας, δωρεάς του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ενός ασθενοφόρου αυτοκινήτου για τις ανάγκες του 

Νοσοκομείου, τύπου ΦΟΟΥΝΤ. 

20-07-1950 

Έγκριση δωρεάν οριστικής παραχώρησης στο Υπουργείο Υγιεινής ,δημόσιο 

δημοτικό οικόπεδο εμβαδού 1.600 τ. μ. στο ανατολικό σημείο της πόλης για 

ανέγερση Υγειονομικού κέντρου. Θα περιελάμβανε νομιατρείο, κέντρο επισκεπτριών 

αδελφών και υγειονομικών μηχανικών. Κέντρο και ιατρείο παρακολούθησης 

επιτόκων και βρεφών και ιατρείο κοινωνικών νοσημάτων. 

30-07-1950. 

Β) Έγκριση αίτησης Υ. χήρας Κ. Δ. με την οποία ζητούσε οικονομική ενίσχυση 

1.500.000 δρχ. για την αντιμετώπιση των αναγκών της και της κλονισμένης υγείας 

της κόρης της. 

1-11-1950 

Ζ) Αποδοχή δωρεάς τριακοσίων δολλαρίων από σύλλογο «Το Ανταρτικόν» του 

Τορόντο Καναδά προς το Αδελφάτο του Δημοτικού νοσοκομείου Φλώρινας. 

 08-12-1950 

Ζ) Έγκριση ψήφισης πίστωσης 20.000.000 δρχ. οικονομική ενίσχυση οικονομικού 

έτους 1950-51 προς το Νοσοκομείο Φλώρινας. 
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17/01/1951 

ΚΑ) Αίτηση Φ. Δ. κατοίκου Φλώρινας η οποία ζητεί χρηματικό βοήθημα για τη 

συντήρησή της, επειδή είναι ορφανή και παντελώς άπορη  και τα δύο της αδέρφια 

υπηρετούν στο στρατό. Εγκρίθηκε το ποσό των 200.000 δρχμ. 

ΛΔ) Έγκριση αίτησης του συλλόγου Δυτικομακεδόνων Θεσσαλονίκης η «Ένωσις», 

που ζητεί οικονομική ενίσχυση από το Δήμο, για τη λειτουργία 

πανδυτικομακεδονικού αντιφυματικού περιπτέρου στο Ασβεστοχώρι της 

Θεσσαλονίκης, που θα εξυπηρετεί τους φυματικούς της Δυτικής Μακεδονίας. Η 

υπόστασή του θα στηρίζεται με την ενίσχυση από άλλους δήμους, κοινότητες και  

σωματεία. Εγκρίθηκε το ποσό των 2.000.000 δρχ.  

22-09-1950. 

Ε) Έγκριση πίστωσης 150.000 δρχ. προς τον αόματο Σ. Σ.  

13-03-1951 

Β) Ψήφιση πίστωσης 102.000 δρχ. για μεταφορά ιεροδούλου Γ.Μ. στη Θεσσαλονίκη 

για νοσηλεία της, πάσχουσας από μολυσματική ασθένεια, συνοδεία του χωροφύλακος 

Κ.Π, για τα οδοιπορικά και άλλα του έξοδα. 

14-01-1949 

Θ) Έγκριση δαπάνης για εκτέλεση εργασιών προέκτασης του βορειοδυτικού 

διαδρόμου του αεροδρομίου της Φλώρινας. 

ΙΒ) Έγγραφο της Ομοσπονδίας επαγγελματικών και βιοτεχνών Φλώρινας,  με το 

οποίο ζητούν οικονομική ενίσχυση από το Δήμο για την αναδιοργάνωση της 

Ομοσπονδίας τους. Το αίτημα τους απορρίφτηκε,  επειδή δεν πρόκειται για 

φιλανθρωπική ή κοινωφελή οργάνωση. 

21-02-1949. 

Ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτριος Τσώγκος παίρνοντας το λόγο 

είπε: Κύριοι,  όλοι θυμόμαστε τις αγωνιώδεις ώρες της νύχτας της 11-02 κατά την 
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οποία αντικρούστηκαν ισχυρές ανταρτικές ομάδες,  οι οποίες ήθελαν να καταλάβουν 

την πόλη της Φλώρινας και μόνο χάρη στη γενναιότητα και την αυτοθυσία των 

ανδρών της ηρωικής δεύτερης μεραρχίας ματαιώθηκαν όλα τα σατανικά σχέδια των 

εισβολέων. Σ’ αυτή τη μάχη έπεσαν πολλοί από τους υπερασπιστές στο πεδίο της 

τιμής. Γι’ αυτό προτείνω σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης προς αυτούς το Δ.Σ. να 

τηρήσει ενός λεπτού σιγή. Το Δ.Σ. τήρησε ενός λεπτού σιγή για την αιωνία μνήμη 

των πεσόντων αξιωματικών, υπαξιωματικών και οπλιτών της δεύτερης Μεραρχίας 

και της Χωροφυλακής κατά την άμυνα εναντίον των συμμοριτών στις 12 

Φεβρουαρίου του 1949.  

21-02-1949. 

Α) Το Δ.Σ. Φλώρινας ανακηρύσσει το Διοικητή της δεύτερης Μεραρχίας 

υποστράτηγο Νικόλαο Παπαδόπουλο επίτιμο δημότη του Δήμου Φλώρινας.  

Ε) Έγκριση δαπάνης πίστωσης 137.300 δρχ. για αγορά «σιγαρέτων» και άλλων ειδών 

που προσφέρθηκαν στους τραυματίες.Ο Δήμαρχος μοίρασε, στους νοσηλευόμενους 

τραυματίες από την επίθεση των ανταρτών κατά της πόλης στις 12 Φεβρουαρίου, στο 

Νοσοκομείο Φλώρινας  τσιγάρα, πορτοκάλια κ.α. 

ΙΔ)Αίτηση Χαριλάου Γρηγορίου που αναγράφει ότι έχει συγγράψει πολλά θεατρικά 

έργα,  όπως, «Η Κόνιτσα το κάστρο που δεν έπεσε», «Μακεδόνες Νεομάρτυρες», 

«Έτσι γράφηκε το Έπος», «Ο Γράμμος» κ.α. που έχουν όλα εθνικό περιεχόμενο 

αναφερόμενο στο έπος 1940-41,  στην κατοχή και στη σύγχρονη εποποιία,  και όλα 

παίχτηκαν επί σκηνής, για την ψυχαγωγία των Ενόπλων Εθνικών Δυνάμεων υπέρ 

κοινωφελών σκοπών. Επειδή η οικονομική κατάσταση του ήταν πολύ κακή ζητεί 

οικονομική ενίσχυση 1.000.000 δρχ. Εγκρίθηκε το ποσό των 300.000 δρχ. επειδή με 

τα θεατρικά του έργα τίμησε τη Φλώρινα στο πανελλήνιο. 

ΚΑ)Έγκριση πίστωσης 120.000 δρχ. προς την εφημερίδα «Έθνος» για τη δημοσίευση 

της υπ.’ Αριθμ. Απόφασης 30 ψηφίσματος του Δ. Σ..Φλώρινας με την οποία 
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ανακηρύχτηκε ο διοικητής της 2ης Μεραρχίας στρατηγός Νικόλαος Παπαδόπουλος, 

ως επίτιμος δημότης του Δήμου Φλώρινας. 

31-03-1949. 

A)Ψήφιση πίστωσης 5.000.000 δρχ. για αγορά προβολέων που θα παραδοθούν στις 

στρατιωτικές αρχές για την καλύτερη άμυνα της πόλης. 

Δ) Απάντηση στο έγγραφο του συλλόγου Δυτικομακεδόνων Θεσσαλονίκης η 

«Ένωσις», με το οποίο ζητά τη συνδρομή του Δήμου, για την έκδοση του εκ 

Φλωρίνης συγγραφέα Παντελή Ιωαννίδη του συγγράμματος «Νεωτέρα Ιστορία περί 

Μεγάλου Αλεξάνδρου». Ένα βιβλίο με θέμα την προσωπικότητα και το 

κοσμοϊστορικό έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

05-04-1949. 

Α)Περί ψήφισης πίστωσης 22.600.000 δρχ. στην επιτροπή Πολιτικής Επιστράτευσης 

Φλώρινας για να καταβληθεί το ποσό αυτό που προέρχεται από ερανική εισφορά για 

τις οικογένειες των στρατευσίμων. 

Ζ) Περί εγκρίσεως κανονισμού της Φιλαρμονικής του Δήμου Φλώρινας. Συστήνεται 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Φιλαρμονική του Δήμου 

Φλώρινας». 

ΙΑ) Αίτηση για οικονομική ενίσχυση της  στρατιωτικής εφημερίδας «Αθηνά». 

Διαβάστηκε έγγραφο της Δεύτερης Μεραρχίας που ζητά ενίσχυση από το Δήμο,για 

τη δεκαπενθήμερη στρατιωτική εφημερίδα. Για να ανταποκριθεί στο σκοπό της που 

είναι η ψυχαγωγία, η πνευματική μόρφωση και η πατριωτική έξαρση των μαχόμενων 

της Δεύτερης Μεραρχίας,  η οποία έδρασε και δρα στην περιφέρεια της Φλώρινας. 

Μετά από σχετική συζήτηση κρίθηκε επιβεβλημένη η ενίσχυση της εν λόγω 

Μεραρχίας στον ηρωισμό της οποίας οφείλεται το ότι αποθανατίστηκε η Φλώρινα. 

Εγκρίθηκε το ποσό των 500.000.δρχ.  



 90 

ΙΓ) Έγκριση πίστωσης για προμήθεια αντιτύπων του εμβατηρίου «Ύμνος εις την 

Φλώριναν» του μουσικού Μιχαήλ Παπασταθοπούλου, καθηγητή της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Τριπόλεως. Μ’ αφορμή της νίκης της δεύτερης Μεραρχίας στις 

12/02/1949 κατά την επίθεση των «Σλαυοκομμουνιστών» κατά της Φλώρινας.Για 

διανομή εντύπων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δήμου  καθώς και σε άλλους 

Δήμους. Εγκρίθηκε το ποσό των 200.000 δρχ. Για την αγορά 70 περίπου εντύπων. 

ΙΔ) Έγκριση πίστωσης 177.000 δρχ., για  αντίτιμο διπλώματος πολυτελούς χαρτιού 

«μετά πλαισίου επιδοθέντος κυλινδρικώς δια μεταξωτής ταινίας  εις τον Διοικητήν 

της ιι Μεραρχίας Στρατηγόν κ. Νικόλαον Παπαδόπουλον επανομαζόμενον Παππούν, 

δια τας προσφερθείσας  προς την πόλιν της Φλωρίνης εθνικάς αυτού υπηρεσίας. 

20-07-1949. 

Ε΄) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αύξηση 10% των φόρων και όχι 

παραπάνω επειδή η οικονομική αντοχή των δημοτών είναι πολύ ασθενής και το 

περιθώριο προς περαιτέρω επιβάρυνση είναι αδύνατη. 

Η΄) Τιμητικό γεύμα προς τον Υπουργό Ανακοδομήσεως κ. Παπαδόγιαλη και γενικό 

Διοικητή Βορείου Ελλάδας στο εστιατόριο «Μητρόπολις» σε σύνολο 1.165.600 δρχ.  

ΣΤ΄) Ενημέρωση Δημάρχου για τη μετάβασή  του  στην Αθήνα και την επίσκεψη σε 

αρμόδια υπουργεία για τη γνωστοποίηση προβλημάτων και την αναζήτηση ευνοϊκών 

λύσεων. 

Κατάθεση υπομνήματος προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης όπου του εκθέτει 1) την 

ανθηρή κατάσταση του Δήμου και της πόλεως προπολεμικά, 2) τα έργα που είχαν 

γίνει από το Δήμο και το Δημόσιο 3) τα λειτουργούντα Δημόσια και Δημοτικά 

ιδρύματα, 4)  τόνισε και την καταστροφή που υπέστη ο Δήμος κατά τον πόλεμο στα 

ιδρύματα και τα δημοτικά κτίρια, στην ίδρυση του οδικού δικτύου, των δημοτικών 

σφαγείων, 5) ζήτησε την άμεση κρατική αρωγή για την εκτέλεση των αναγκαιότερων 

έργων όπως τη διευθέτηση του χειμάρου, των υπονόμων  της  ύδρευσης με την 

υπαγωγή των έργων στο σχέδιο «Μάρσαλ». 
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Στο υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος ζητεί  δάνειο επειδή  λόγω της οικτρής 

οικονομικής κατάστασης δεν μπορούν να εκτελεστούν από το Δήμο σοβαρά 

έργα.Επίσης με ικανοποίηση ανακοινώνει την έγκριση του δανείου από το υπουργείο 

ύψους 600.000.000 δρχ. 

Στο υπουργείο Δημοσίων έργων για την ύδρευση,υπονόμους και διευθέτηση του 

χειμάρου με την ένταξή τους στο σχέδιο «Μάρσαλ». Το υπουργείο δέχθηκε να 

αναλάβει τη διευθέτηση του χειμάρου. Για τα άλλα δυο έργα παρέπεμψε το Δήμαρχο 

στο γενικό διευθυντή του υπουργείου τον κ.Παπανικολάου. Αυτός με τη σειρά του 

δίνει αμυδρά ελπίδα στο Δήμαρχο τονίζοντάς του ότι η πίστωση του υπουργείου δεν 

αρκεί ούτε για την ύδρευση των Αθηνών. Το  αποτέλεσμα οδήγησε το  Δήμαρχο να   

κάνει  υπόμνημα έντονης  διαμαρτυρίας στον υπουργό,  για άδικο παραγκωνισμό των 

επαρχιών και  ζητεί να δώσει προτεραιότητα στη Φλώρινα. Από το υπουργείο 

ζητήθηκε να ενταχθούν και αυτά στο σχέδιο «Μάρσαλ». Επίσης για την οδοποιία 

αποφασίστηκε η ασφαλτόστρωση των δημοτικών δρόμων. 

 Από το υπουργείο Υγιεινής απέσπασε μια γεννήτρια για τη λειτουργία του 

ακτινοσκοπικού μηχανήματος και ένα ηλεκτρικό βραστήρα χειρουργικών εργαλείων 

για αποφυγή μολύνσεων που προκαλούνται από απλές γκαζιέρες. Για τον εξοπλισμό 

του νοσοκομείου του υποδείχτηκε αποθήκη στη Θεσσαλονίκη από όπου πήρε 

τέσσερις τόνους υποστρώματα και σεντόνια,  τα οποία παραδόθηκαν στο νοσοκομείο. 

Από το υπουργείο Ανοικοδομήσεως ζήτησε ενίσχυση  για την ανέγερση των 

ανατιναχθέντων δημοτικών σφαγείων. Πήρε την απάντηση ότι ελλείψει πιστώσεων 

δεν ήταν δυνατή η ανοικοδόμηση των σφαγείων. Αλλά θα μπορούσαν να χορηγηθούν 

κάποια υλικά. 

Από το υπουργείο Μεταφορών πήρε δύο φορτηγά αυτοκίνητα για την καθαριότητα 

της πόλης οχτώ εκατομμυρίων δραχμών το καθένα προς αντικατάσταση των κάρων, 

που μέχρι τότε έκαναν την αποκομιδή. Είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος μεταξύ 

Δημάρχου και δημοτικού συμβούλου: 
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Δημ. σύμβουλος: «Είναι εύκολη να γίνεται η αποκομιδή με αυτοκίνητα σε όλη την 

πόλη; 

Δημ.: Ναι, επειδή τα αυτοκίνητα είναι πιο ευκίνητα. Συμβ.: κ. Δήμαρχε εμείς 

σκεπτόμαστε «να καταργήσωμεν τα φορτηγά διότι δεν είναι αποδοτικά». 

Τα αυτοκίνητα που αγοράστηκαν ήταν βάρους ενός και μισού τόνου το καθένα,  

μάρκας «ΣΤΟΥΜΠΑΚΕΤ» και αξίας 18.000.000 δρχ. το καθένα. Η προμήθεια έγινε  

για να απαλλαγεί η πόλη από την ανθυγιεινή περισυλλογή. Σε ερώτηση συμβούλου τι 

θα απογίνονταν οι απασχολούμενοι καραγωγείς ο Δήμαρχος ζήτησε την απόλυσή 

τους,  επειδή η απασχόλησή τους ήταν προσωρινή, όπως αναγράφεται  στα πρακτικά. 

7)Από το υπουργείο Ανεφοδιασμού χορηγήθηκαν στο Δήμο εφόδια διάφορα όπως 

ζάχαρη, ρύζι σε σάκους,  καθώς και γάλα σκόνη,  κονσέρβες, για τα διάφορα 

ιδρύματα του Δήμου και άλλους ανταρτόπληκτους. 

20-09-1949 

Η) Αίτηση προς το δημ. Συμβούλιο της Μ.συζύγου  Χ.Σ. για απονομή Χάριτος προς 

το Συμβούλιο Χαρίτων. Το Δ. Σ. αφού εκτίμησε την εθνικιστική και 

αντικομουνιστική δράση του Χ.Σ. κάνει δεκτή την αίτηση επειδή ο κατάδικος 

«προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες και ήταν πολέμιος κάθε βουλγαρικής και 

κομμουνιστικής προπαγάνδας, καθώς και οποιασδήποτε αντεθνικής και αναρχικής 

ιδέας».  

ΙΓ) Αίτηση δημοσιογράφου Δώρου Γ.Πεφάνη κατοίκου Θεσσαλονίκης για αγορά του 

βιβλίου του, «Οι Έλληνες Σλαβόφωνοι της Μακεδονίας και οι Ελληνόβλαχοι» αντί 

10.000 δρχ. Το Δ.Σ εγκρίνει την αγορά δέκα τευχών. 

ΙΣΤ) Ψήφιση πίστωσης 750.800 δρχ. για σιγαρέτα, φρούτα και αναμνηστικές κάρτες 

προς τους τραυματίες του πολέμου στις μάχες του Βιτσίου,  ως ελάχιστη 

ευγνωμοσύνη για το αίμα που έχυσαν στις τελευταίες επιχειρήσεις «εις τα βουνά του 

Βιτσίου συντελέσαντες εις την κάθαρσιν του τόπου από παντός κομμουνιστικού 

μιάσματος». 
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ΙΖ) Ψήφιση 204.500 δρχ. για γεύμα προς τιμήν του Υπουργού Βορείου Ελλάδας κ 

Κορόζη,  και 265.500 δρχ.  για γεύμα προς τιμήν του Αμερικανού Τζόνσον προέδρου 

αμερικανικής αποστολής στο εστιατόριο «Μητρόπολις» όπου παραβρέθηκαν 

πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της πόλης. 

ΙΗ) Ψήφιση πίστωσης 530.000 δρχ. για τέλεση μνημόσυνου υπέρ των πεσόντων 

αξιωματικών και οπλιτών στις επιχειρήσεις του Βιτσίου στις 04/09/49 στον Ι.Ν.Α. 

Γεωργίου, από το Δήμο Φλώρινας. 

25-11-1949. 

ΙΒ) Ψήφιση πίστωσης για την αγορά δέκα αντιτύπων του βιβλίου  με τίτλο «Α.Μ. 

βασίλισσας Φρειδερίκης. Μητέρα Λαού και Στρατού»,  5.000 δρχ. το καθένα. 

25-11-1949. 

Η)Αίτηση του Χ.Γ κατοίκου Φλώρινας ο οποίος αιτείται οικονομικής ενίσχυσης για 

τη συγγραφή και έκδοση σε βιβλίο του θεατρικού του έργου «Νικηταί»,  που είναι 

αφιερωμένο στη Νίκη της Φλωρίνης, κατά τη μάχη της 12/02/1949.Το έργο  παίχτηκε 

επί σκηνής στη Θεσσαλονίκη και αλλού και «εποίησεν αρίστην εντύπωσιν». 

Αποφασίστηκε η αγορά δέκα αντιτύπων του βιβλίου του προς 10.000 δρχ. το καθένα. 

ΙΗ) Ψήφιση πίστωσης 300.000 δρχ. προς τον Α.Π. για τις προσφερθείσες του 

υπηρεσίες ως διερμηνέα για την αλληλογραφία και τα έγγραφα που ανταλλάχτηκαν 

μεταξύ του Δήμου Φλώρινας και του Δήμου της πόλης του Κάνσας Αμερικής. 

18-02-1950 

ΙΒ)Αίτηση Ηλία Βυζάντη, κατοίκου Φλώρινας με την οποία ζητεί  την αγορά τριών 

πινάκων του ελαιογραφίας πάνω σε κορμό δέντρων, για οικονομική του ενίσχυση. Τα 

έργα  είχαν εκτεθεί στο Ζάππειο στην Αθήνα.Ο πρώτος πίνακας παρουσιάζει την 

παλαιά Φλώρινα (τμήμα της οδού Μ.Αλεξάνδρου), ο δεύτερος τον ιστορικό ναό του 

Αγίου Γεωργίου και ο τρίτος χωριατόσπιτο. Αξία πινάκων 800.000 δρχ. Ο Δήμαρχος 

πρότεινε οι πίνακες να κοσμήσουν τη πινακοθήκη του Δήμου.  
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ΙΑ) Ψήφιση πίστωσης 362.500 για τιμητικά γεύματα προς τον Υπουργό Βορείου 

Ελλάδος στο εστιατόριο «Μητρόπολις» και γεύμα προς τον Υπουργό Ασφαλείας στο 

εστιατόριο «Παπανικολής». 

12/03/1950 

ΙΣΤ) Πίστωση 600.000 δρχ. για αποπληρωμή προσφερομένων υπηρεσιών διερμηνέα 

Αγγλικής γλώσσας στον  Α. Π., για τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο. Η 

αλληλογραφία είχε γίνει μεταξύ των Δήμου Φλώρινας και οργανώσεων της 

Αμερικάνικης πόλεως του Κάνσας. 

12-07-1950. 

Α) Αποπληρωμή γεύματος που παρατέθηκε στη λέσχη δημοσίων υπαλλήλων προς 

τιμήν των αφιχθέντων στην πόλη βασιλέων των Ελλήνων Παύλου και Φρειδερίκης 

και της ακολουθίας αυτών. 

03-08-1950. 

ΚΕ) Έγκριση πίστωσης 500.000 δρχ. για την τέλεση από την εφορεία του Εθνικού 

Γυμναστηρίου Φλώρινας για την  τέλεση των «Ηρακλείων» αγώνων.  

ΚΑ) Περί αποδοχής δωρεάς δέκα δολλαρίων από τον HarryPappas για ανέγερση 

ηρώου πεσόντων της μάχης 12-02-1949. Ο εκ Σερρών ελληνοαμερικανός είχε 

επισκεφθεί το δήμαρχο Στέργιο Σαπουντζή και του είχε δώσει το ποσό των δέκα 

δολλαρίων. 

01-11-1950 

Η) Πρόγραμμα εορτασμού της 8ης Νοεμβρίου, μνήμης απελευθέρωσης από τον 

τουρκικό ζυγό. Δοξολογία 10:30 π.μ. στον Ι. Ν. Α. Γεωργίου. 11:00 π.μ. κατάθεση 

στεφάνων στο στρατιωτικό νεκροταφείο. 11:30 π. μ. παρέλαση και μετά στο 

Δημαρχείο θα προσφέρονταν 3 οκάδες λικέρ, 300 τεμ. Κοκ, 30 κιλά φοντάν, 5 κουτιά 

τσιγάρα,  2 κουτιά σπίρτα και 5 οκάδες λουκούμια. 
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26-11-1950. 

Β) Μετάβαση δημάρχου σε Αθήνα και από εκεί στην επιστροφή  στη Θεσσαλονίκη, 

για παραλαβή υπέρ του Δήμου Φλώρινας 316 τόνων σιδηροσωλήνων, από το σχέδιο 

Μάρσαλ, αξίας  250.000.000, για την ύδρευση της πόλης. 

Θ) Γεύμα στις 24 Νοεμβρίου, προς τιμήν 2 Αμερικανίδων δημοσιογράφων της 

Ουνέσκο, μέσω των οποίων «υιοθετήθηκε» η πόλη της Φλώρινας από την κομητεία 

του Κάνσας. 

ΙΗ) Έγκριση πίστωσης 775. 000 δρχ. για την επιδιόρθωση 5 μαγαζιών της δημοτικής 

αγοράς,  που είχαν καταστραφεί από ρίψη οβίδων από τους αντάρτες. 

08-12-1950. 

Έγκριση πίστωσης 171.000 δρχ. προς τον Α. Τ. για εργασία επιγραφής 

«ΕΝΙΚΗΣΑΜΕΝ», που θα τοποθετούνταν σε περίοπτη θέση της πόλης. 

17-01-1951 

Α) Δήμαρχος γνωρίζει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εντός των ημερών θα επισκεφτεί 

την πόλη της Φλώρινας ο Βασιλιάς  Παύλος στις 22/01/1951, ο Πρωθυπουργός και 

Υπουργοί. Η υποδοχή θα γίνονταν κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό όπου θα 

τοποθετούνταν «αψίδα» και η δεξίωση θα γίνονταν στο Δημαρχείο και θα 

προσφέρονταν αναψυκτικά στους παρευρισκόμενους ενώ το απόγευμα θα 

παραθέτονταν τιμητικό γεύμα, σε ογδόντα πέντε άτομα, από τα οποία τα σαράντα 

πέντε ήταν  φιλοξενούμενοι.  

Ι)Έγκριση ψήφισης δαπάνης για την υποδοχή των Βασιλέων 4.056.500 δρχ. Γεύμα 

2.318.000 δρχ., γεύμα στα μέλη της ασφάλειας του Βασιλιά 122.000 δρχ., 

γλυκίσματα, φρούτα, σιγαρέτα 449.000 δρχ. εκτύπωση προσκλήσεων κ.α. 170.000 

δρχ.,  για οίνο 116.000 δρχ., μήλα 116.000 δρχ. ενοικίαση υλικών 142.000 δρχ. 

ΣΤ) Ψήφιση πίστωσης 1.331.000 δρχ. για έξοδα της γιορτής 12/02/51, επετείου  της 

διασώσεως της Φλώρινας από την επίθεση των ανταρτών. Παρατέθηκε δεξίωση για 
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το λαό της πόλης στο δημαρχιακό κατάστημα, γεύμα προς τιμή των επισήμων στο 

εστιατόριο «Μητρόπολις» και δείπνο στη λέσχη δημοσίων υπαλλήλων. 

Θ) Ψήφιση πίστωσης 750.000 δρχ.,  ως αντίτιμο τριών πινάκων ζωγραφικής του Ηλία 

Βυζάντη που κοσμούσαν από καιρό το γραφείο του Δημάρχου.Ο πρώτος πίνακας 

απεικόνιζε την πόλη της Φλώρινας, ο  δεύτερος τον Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου, και ο τρίτος 

μια αγροικία. 

17-01-1951 

ΚΔ) Έγκριση της 14 υπ’. αριθμ.’ απόφασης του Αδελφάτου του Δημοτικού 

Νοσοκομείου Φλώρινας, με την οποία αποδέχεται τη δωρεά των 100.000 δρχμ. του 

τέως Δημάρχου Τέγου Σαπουντζή,αντί μνημοσύνου για την αποβιώσασα σύζυγό του. 

13-03-1951. 

Α)Ψήφιση πίστωσης για χορήγηση στους υπαλλήλους του Δήμου μιας ενδυμασίας, 

300.000 δρχμ. σε κάθε άνδρα δημοτικό υπάλληλο και 250.000 δρχμ. σε κάθε γυναίκα 

δημοτική υπάλληλο.  

21-02-1949. 

Δ) Αίτηση του Αθλητικού Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» για οικονομική ενίσχυση. 

Ε) Ψήφιση πίστωσης 100.000 δρχ. υπέρ του Συλλόγου «Φίλοι Στρατού», επειδή ο εν 

λόγω σύνδεσμος στις γιορτές των Χριστουγέννων ήταν αρωγός προς το μαχόμενο 

στρατό. 

ΣΤ)Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προς τον αθλητικό σύλλογο «Μέγας 

Αλέξανδρος» για να μπορέσει να συνεχίσει τη γνωστή σ’ όλους μεγάλη δράση του,  

από αθλητικής και εθνικής πλευράς. 

21-02-1949. 

Ι)Αίτηση για ενίσχυση του συλλόγου «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Φλωρίνης» διότι,  

εκτός της αρίστης διαπαιδαγώγησης των νέων, προσφέρει υπηρεσίες και στο 

μαχόμενο στρατό, όπως και στη μάχη της Φλωρίνης και απέσπασε τιμητική διάκριση  
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η σημαία της εφορείας του συλλόγου,   το Αριστείο της Ανδρείας Β΄ Τάξεως. 

Εγκρίθηκε το ποσό του 1.000.000 δρχ. 

07-01-1951. 

Κ) Έγκριση δωρεάν χορήγησης 400 οκάδων καυσόξυλων προς το σύλλογο «Οδηγών 

Φλωρίνης» για τη διενέργεια χοροεσπερίδας. 

13-03-1951. 

Γ) Ψήφιση πίστωσης 5.000.0000  ως ενίσχυση για τη φιλαρμονική του Δήμου 

Φλώρινας για την επιδιόρθωση των οργάνων της και άλλα έξοδα. 

Δ) Ψήφιση πίστωσης 250.000 δρχ. ως ενίσχυση προς τον Ορειβατικό Σύλλογο 

Φλώρινας για να μπορέσει  ο όμιλος χιονοδρόμων, να συμμετάσχει στους 

Πανελλήνιους αγώνες χιονοδρομίας,  που θα διεξάγονταν στο Βέρμιο. Εγκρίθηκε το 

ποσό των 250.000 δρχ. 

Ε) Αίτηση των αθλητικών Συλλόγων «Μέγας Αλέξανδρος» και «Ελλάς»,  οι οποίοι 

ζητούν οικονομική ενίσχυση για την πληρέστερη επίτευξη των επιδιωκόμενων 

σκοπών τους. Εγκρίθηκε το ποσό των 200.000 δρχ. σε κάθε σύλλογο.  

31-03-1949. 

B) Περί ανάγκης ίδρυσης στη Φλώρινα Δημόσιας Μέσης Εμπορικής Σχολής. Ο 

Δήμαρχος ζητεί  την ίδρυση της σχολής αυτής, λόγω της ανάγκης  κάλυψης των 

αναγκών της οικονομικής κίνησης στους νομούς Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς και 

Πέλλης. Επίσης κρίνεται αναγκαία η ίδρυση για την απόκρουση της «ξένης 

προπαγάνδας», για να φανεί ότι η πόλη της Φλώρινας πρωτοστατεί στην παιδεία και 

την οικονομικοτεχνική μόρφωση.  

20-07-1949. 

ΙΒ)Έγκριση λογαριασμού 47.000 δρχ. για εγγραφές και αγορά βιβλίων απόρων 

μαθητών έτους 1948-1949 στο Γυμνάσιο Φλώρινας. 
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19-10-1949. 

ΚΒ) Διάθεση πίστωσης 1.500.000 δρχ. οικονομικού έτους 1949-50. Εισφορά του 

Δήμου υπέρ των Γυμνασίων της Φλώρινας. 

ΚΑ) Διάθεση πίστωσης 6.000.000 δρχ. οικονομικού έτους 1949-50.  Εισφορά του 

δήμου υπέρ των σχολικών ταμείων δημοτικών και νηπιαγωγείων.  

ΚΓ) Διάθεση πίστωσης 2.000.000 δρχ. οικονομικού έτους 1949-50. Εισφορά του 

δήμου υπέρ της Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Φλώρινας. 

03-08-1950. 

ΚΒ) Πίστωση 6.000 δρχ. στην Α.Α..  Οικονομική ενίσχυση για να καταβάλλει τα 

τέλη εγγραφής της κόρης της, της Ε΄ τάξης του Οκταταξίου Γυμνασίου Θηλέων. 

16-10-1950. 

Θ) Διάθεση 6.000.000 δρχ. στις σχολικές εφορίες εννέα δημοτικών και επτά 

νηπιαγωγείων της πόλης. 

(2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) 

30/05/1951. 

Ζ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 200.000 δρχ.. Χρηματικό βοήθημα προς τον Α.Μ. για 

τη συντήρηση της οικογένειας του, επειδή ήταν άνεργος και παντελώς άπορος. 

Η) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 200.000 δρχ.. Χρηματικό βοήθημα προς την Ζ. Π. για 

τη συντήρησή της,  επειδή ήταν άπορη και ασθενής. 

20/06/1951. 

Θ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 250.000 δρχ. για χρηματικό βοήθημα προς την Ε. Ζ. 

για τη συντήρησή της , επειδή ήταν άπορη και ασθενής. 

11/07/1951. 

ΚΣΤ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 575.000 δρχμ. για την ταφή «αποβιούντων 

απόρων» έτους 1950-51.  
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21/09/1951 

Ε) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 2. 000.000 δρχ. για διανομή βοηθημάτων σε απόρους. 

Θ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 200.000 δρχ..  Χρηματικό βοήθημα για ενίσχυση της 

χήρας Α. Δ. Μ. , επειδή είναι άπορη και προστάτις πολυμελούς οικογένειας. 

Ι ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 200.000 δρχ.  Χρηματικό βοήθημα για ενίσχυση της 

χήρας Α. Ι. Γ., επειδή είναι προστάτης οικογένειας και είχε κωφάλαλη κόρη. 

ΙΑ ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 200.000 δρχ. χρηματικό βοήθημα για ενίσχυση προς 

τον Π. Κ. κάτοικο Φλώρινας,  επειδή ήταν άπορος, άνεργος και αρχηγός πολυμελούς 

οικογένειας. 

ΙΒ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 200.000 δρχ..Χρηματικό βοήθημα για ενίσχυση προς 

τον Θ.Σ. κάτοικο Φλώρινας , επειδή ήταν άπορος, ορφανός και άτομο με χρόνια 

πάθηση. 

 ΙΓ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 200.000 δρχ..Χρηματικό βοήθημα για ενίσχυση προς 

τον Σ.Χ. αθλητή, κάτοικο Φλώρινας,  επειδή ήταν άνεργος και άπορος. Η αίτησή του 

συνοδεύονταν από αναφορά του «Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας» , συνηγορούντος 

υπέρ αποδοχής της αίτησης από το δήμο Φλώρινας, με την αιτιολογία ότι ο εν λόγω 

αθλητής ήταν διεθνής και τιμούσε το όνομα της Φλώρινας. 

 09/10/1951. 

Δ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 100.000 δρχμ χρηματικό βοήθημα για ενίσχυση προς 

τον Κ.Τ. κάτοικο Φλώρινας,  επειδή ήταν τελείως άπορη. 

 

07/11/1951. 

Α) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 500.000 δρχ..Χρηματικό βοήθημα προς τον Η.Λ. 

κάτοικο Φλώρινας επειδή ήταν ασθενής, κλινήρης, άπορος και αρχηγός πενταμελούς 

οικογένειας. 
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20/11/1951. 

ΙΗ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 150.000 δρχ.  μηνιαίως, μέχρι αποπεράτωσης των 

σπουδών βιολιού,  άπορου σπουδαστή Σωκράτη Βαβουλίκα , του Ωδείου Αθηνών, με 

υποτροφία της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών. Ο σπουδαστής στην αίτησή του 

ανέφερε ότι,  παρόλο που προσπαθούσε να ζήσει με μεγάλη οικονομία με κίνδυνο της 

υγείας του, δεν επαρκούσε η υποτροφία να καλυφτούν τα δίδακτρα και τα ενοίκιά 

του. 

08/01/1952. 

Η) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 200.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς το Ν. Μ. 

κάτοικο Φλώρινας για τη συντήρηση της «δεινοπαθούσης» οικογένειάς του , επειδή 

ήταν παντελώς άπορος. 

08/01/1952. 

ΙΒ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 2.000.000 δρχ. για την τακτοποίηση διανεμηθέντων 

βοηθημάτων σε απόρους. 

08/01/1952. 

ΙΣΤ) Αίτηση της Μ.Μ για χρηματικό βοήθημα για την εισαγωγή του νόθου τέκνου 

της σε Άσυλο. 

21/01/1952. 

Β) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 100.000 δρχ. προς τη Σ.,  σύζυγο Σ.Ι. , για έξοδα 

μεταφοράς της ψυχοπαθούς κόρης της, επειδή είναι τελείως άπορη και ακτήμων.  

18/02/1952. 

ΣΤ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 300.000 δρχ. προς την κ.Χ., χήρα Α.Γ. , ως 

χρηματικού  βοηθήματος,  επειδή ήταν άπορη και χωρίς προστάτη.  

28-04-1953. 

ΙΕ) Έγκριση πίστωσης 1.300.000 δρχ. για έξοδα ταφής απόρων αποβιούντων. 
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30/05/1952. 

ΙΓ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 200.000 δρχ. προς τη Β., χήρα Α.Μ.,  για τη 

συντήρηση της οικογένειας της,  επειδή ήταν παντελώς άπορη και βομβόπληκτη. 

ΙΔ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 200.000 δρχ.  προς το στρατιώτη Α. Τ. για τη 

συντήρηση της αδερφής του, άπορης και ορφανής από τους δύο γονείς τους. 

30/05/1952. 

ΙΕ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 200.000 δρχμ προς τον Α.Π. για τη μετάβασή του στο 

Διδυμότειχο και  εκταφή του φονευθέντος γιού του, επειδή ήταν άπορος και πατέρας 

πολυμελέστατης οικογένειας.  

ΣΤ) Έγκριση πίστωσης 100.000 δρχ. ως χρηματικό βοήθημα προς τη Μ.,  χήρα Χ.Σ. , 

η οποία ήταν άπορη και ο μοναδικός προστάτης,  ο γιός της,  ήταν στρατιώτης. 

03-12-1952. 

Η) Έγκριση πίστωσης 100.000 δρχ.. Χρηματικό βοήθημα προς την ανίκανη για 

εργασία λόγω γήρατος Ελένη,  χήρα Α.Β. 

19-12-1952. 

Δ) Έγκριση πίστωσης 50.000 δρχ. ως χρηματικό βοήθημα προς την Β. χήρα Ρ.Ρ. για 

να εξοικονομήσει καύσιμη ύλη για το χειμώνα επειδή ήταν τελείως άπορη. 

19-12-1952. 

Ε) Έγκριση πίστωσης 100.000 δρχ.. Χρηματικό βοήθημα προς τη Σ.Δ.Β. επειδή ο 

σύζυγός ήταν φυλακή και αυτή δεν είχε να συντηρήσει τα τέσσερα ανήλικα τέκνα 

της. 

ΣΤ) Έγκριση πίστωσης 100.000 δρχ.. Χρηματικό βοήθημα προς την Ε.,  χήρα Π. Σ.,  

για να ευχαριστήσει τα δύο ανήλικα τέκνα της τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων και 

τις Πρωτοχρονιάς. 

30-04-1953. 

Η) Έγκριση πίστωσης 1.000.000 δρχ.  για διανομή βοηθημάτων σε απόρους. 
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30-04-1953. 

Ι) Έγκριση πίστωσης 150.000 δρχ.. Χρηματικό βοήθημα προς τον Π. Γ. για τη 

συντήρηση της δεκαμελούς οικογένειάς του, με  οχτώ ανήλικα παιδιά, επειδή ήταν 

τελείως άπορος. 

15-09-1953. 

Γ) Έγκριση πίστωσης 1.000.000 δρχ. για διανομή βοηθημάτων σε απόρους. 

09-11-1953. 

Γ) Έγκριση πίστωσης 200.000 δρχ.. Χρηματικό βοήθημα προς το Ν. Μ. επειδή ήταν 

άπορος, για την κάλυψη των αναγκών του βαρύτατου χειμώνα.  

11/07/1951. 

Α) Ενημέρωση του Δημάρχου Παντελή Παπαθανασίου για τα αποτελέσματα των 

ενεργειών από τη μετάβασή του στην Αθήνα. 1) Σύναψη δανείου 700.000 δρχ. με το 

υπουργείο Δημοσίων Έργων για εκτέλεση δημοτικών έργων. 2) Σύναψη δανείου 

600.000.000 δρχ. με την Κτηματική Τράπεζα Ελλάδος, για οχτώ χρόνια για την 

ύδρευση της πόλης. 3) Έγκριση πίστωσης έργου 20 εκατομμυρίων δρχ. για την 

ασφαλτόστρωση της κεντρικής οδού της πόλεως. 4) Εγκατάσταση τηλεφώνων από 

τον Ο.Τ.Ε. Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε από το Δήμο να γίνει δωρεά οικοπέδου 

400 τ.μ. για την ανέγερση οικήματος για τη στέγασή του. Επίσης να γίνει εγγραφή 

400 συνδρομητών. 5) Αίτηση του Δήμου, στο αρμόδιο υπουργείο, για την ίδρυση 

Πυροσβεστικού κλιμακίου στην πόλη της Φλώρινας στελεχωμένου από δέκα πέντε 

άντρες βαθμοφόρους, με την προϋπόθεση να παραχωρήσει ο Δήμος οίκημα γκαράζ 

και με δύο δωμάτια για τον αξιωματικό θαλάμου και τους υπόλοιπους πυροσβέστες. 

6) Αίτηση προς το υπουργείο Οικονομικών για επιβολή τέλους στα εισιτήρια 

δημοσίων θεαμάτων. Τέλους που θα αποδίδονταν για ενίσχυση της Φιλαρμονικής του 

Δήμου. Το υπουργείο Οικονομικών δε συναίνεσε σ’ αυτή την πρόταση με την 

αιτιολογία ότι αυτό θα ζητήσουν να καθιερωθεί και σ’ άλλες πόλεις. Έδωσαν τη 

δυνατότητα επιβολής τέλους 5% στα εισιτήρια των κινηματογράφων μόνο με τη 

συναίνεση του διευθυντή του κινηματογράφου της πόλης.  
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Θ) Αίτηση του «Σωματείου Φλωρίνης», για αποσυμφόρηση της λαϊκής, με τη 

δημιουργία νέων χώρων δίπλα από τη δημοτική αγορά για την πώληση πουλερικών, 

γαλακτοκομικών προϊόντων, άσβεστου, άνθρακα, καυσόξυλων κ.α.  

21/09/1951 

ΚΑ) Αίτηση του Δημητρίου Καλαμάρα κάτοικου Φλώρινας, φοιτητή του Ε.Μ.Π. , 

που αναφέρει ότι εισήχθη στη σχολή εικαστικών τεχνών, τμήμα γλυπτικής, με το 

νόμο «περί ταλέντων», και  αδυνατεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα (ακρίβεια ζωής, 

υψηλά ενοίκια, συγγράμματα), παρόλο που επιχορηγούνταν από την Εταιρία 

Μακεδονικών Σπουδών με το μηνιαίο ποσό των 750.000 δρχ. Για αυτούς τους λόγους 

ζήτησε καταβολή μηνιαίου επιδόματος από το Δήμο Φλώρινας. Ο πρόεδρος του 

δημοτικού συμβουλίου κ. Σιάκος, συνηγόρησε για αποδοχή της αίτησης του 

τεταρτοετούς φοιτητή τονίζοντας ότι, : «ο κ. Καλαμάρας είναι καύχημα για την πόλη 

της Φλωρίνης, λόγω των εξαιρετικών και σπανίων ικανοτήτων αυτού στις καλές 

τέχνες,  οι οποίες αναγνωρίστηκαν επισήμως από τη σχολή του. Υποχρέωση του 

Δήμου είναι να ενισχύει ελπιδοφόρου, νέους οι οποίοι με τις σπάνιες πνευματικές 

τους ικανότητες, καθίστανται ωφέλιμοι στον εαυτό τους και την πατρίδα. Οι δε 

εξαίσιοι πίνακες της ζωγραφικής του, κάνουν πιο γνωστή την πόλη της Φλώρινας ». 

Για αυτό προτάθηκε η καταβολή μηνιαίου επιδόματος προς τον καλλιτέχνη. 

ΚΕ) Λήψη απόφασης για ανταλλαγή οικοπέδου δημοσίου με ιδιωτικό. Το 1935 ο 

δήμος προκειμένου να χτίσει πίσω από το δημοτικό νοσοκομείο κτίριο λοιμωδών 

νόσων234, προέβει σε αναγκαστική απαλλοτρίωση του φυτωρίου του Π. Γ. Σ. 3.340 

τ.μ. Δεν αποδόθηκε αντίστοιχο οικόπεδο στον ιδιοκτήτη. Γι’ αυτό και το δημοτικό 

συμβούλιο αποφάσισε την απόδοση στο δικαιούχο οικοπέδου στη θέση «Γιάτσοβο» 

5.000 τ.μ. επειδή το φυτώριο απαλλοτριώθηκε για κοινωφελή σκοπό. 

                                                 

 

234 Το κτίριο αυτό χρησιμοποήθηκε για πολλά χρόνια ως σταθμός Αιμοδοσίας και σήμερα λειτουργεί 

ως Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. 



 104 

23/10/1951. 

ΣΤ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 750.000 δρχ. ως αντίτιμο τριών πινάκων ζωγραφικής 

προς το Φλωρινιώτη ζωγράφο Ηλία Βυζάντη. 

20/11/1951. 

ΙΔ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 200.000 δρχ, προς την Εθνική Μετεωρολογική 

Υπηρεσία Φλώρινας για την ενίσχυση του παρατηρητή της,επειδή η κάλυψή του από 

το ελληνικό δημόσιο ήταν ελάχιστη. 

 

20/11/1951. 

Η) Αίτηση του Εργατικού Κέντρου Φλώρινας, για ανέγερση ιδιόκτητου οικήματος 

για τη στέγαση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).Υπήρχε πρόθεση εκ 

μέρους του Ιδρύματος για την ανέγερση «περίλαμπρου και καλλιμάρμαρου » κτιρίου 

που θα χρησιμοποιούνταν ως πολυιατρείο, γι’ αυτό και απαιτούνταν οικόπεδο 700 

τ.μ. Σ’ αυτό το κτίριο θα εξυπηρετούνταν 3.000 ασφαλισμένοι Φλωρινιώτες. Θα 

προσλαμβάνονταν γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και με πλούσια εργαστηριακά μέσα 

θα καταπολεμούνταν ασθένειες και επιδημίες των κατοίκων της ευρύτερης 

περιφέρειας. Ο Δήμος διέθεσε οικόπεδο στη ζωαγορά της πόλης, στην οδό 

Μακεδονομάχων. 

Στο τέλος της ημερήσιας διάταξης ζητήθηκε από το Δήμαρχο να ενημερώσει για το 

συνέδριο που συγκλήθηκε στην Αθήνα, από το δήμαρχο Αθηναίων κ. Κοτζιά  για 

θέματα αυτοδιοίκησης και αύξηση πόρων προς δήμους και κονότητες. 

09/12/1951 

ΣΤ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 500.000 δρχ.  για την καταπολέμηση ακρίδων και 

αρουραίων για το έτος 1950-51. 
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08/01/1952. 

Γ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 700.000 δρχ.  για την αγορά τηλεφώνου για τις 

ανάγκες του Δήμου.  

08/01/1952. 

Θ) Αίτηση των Ι.Τ. και Σ.Λ. για καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο για την 

απαλλοτριωμένη έκταση 1.600 τ.μ. για την ίδρυση στρατιωτικού νεκροταφείου. 

07/02/1952. 

Περί τρόπου εορτασμού της 12 Φεβρουαρίου 1952. 

Τ0 δημοτικό συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου του αποφασίζει όπως 

κατά τον εορτασμό της 12 Φεβρουαρίου 1952, επέτειο της διασώσεως της Φλωρίνης, 

από την επίθεση των ξενοκίνητων Κομμουνιστών και των  κατ΄ αυτών νικητριών 

Εθνικών Δυνάμεων κλήθηκαν να παραβρεθούν στον εορτασμό :1) Οι Βασιλείς 2) Ο 

Πρόεδρος της Κυβερνήσεως 3) Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης Αλέξανδρος Παπάγος 

με την ιδιότητα του αρχιστρατήγου 4) Ο Αρχηγός Επιτελείου Εθνικής Αμύνης 5) Ο 

Γενικός Διευθυντής Βορείου Ελλάδος 6) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου 7) Η 

Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών 8) Το Β΄Σώμα Στρατού 9) Η Β΄Μεραρχία 10) Η ΙΧ 

Μεραρχία 11) Ο Νικόλαος Παπαδόπουλος –Στρατηγός, 13) Ο Νομάρχης Καστοριάς 

14) Οι Δήμαρχοι Καστοριάς, Πτολεμαϊδας, Αμυνταίου. 

18/02/1952. 

ΙΕ)Περί καθορισμού του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων σε πόλεις που είχαν 

χαρακτηριστεί τουριστικές,  όπως ήταν και η Φλώρινα. 

ΙΘ) Αίτηση του Εθνικού Εργατικού Κέντρου Φλώρινας για δωρεάν παραχώρηση από 

το Δήμο οικοπέδου για την ανέγερση 100 εργατικών κατοικιών.  

18/02/1952. 

ΚΣΤ) Αίτηση διαμαρτυρίας των αγγειοπλαστών Φλώρινας,για τη ζημία που υπέστη ο 
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κλάδος από τη μεταφορά τους, από το χώρο έκθεσης στη δημοτική αγορά στην οδό 

Ταγματάρχου Σωτηρίου. 

ΚΘ)Απόρριψη αίτησης του Ταχυδρομικού γραφείου για παραχώρηση έκτασης 30 τ.μ. 

για την ίδρυση Ταχυδρομικού καταστήματος στο κέντρο της πόλης επειδή δε διέθετε 

τέτοια έκταση. 

13/03/1952. 

ΣΤ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 1.123.000 δρχ. για την κάλυψη εξόδων για γεύμα 

που παρατέθηκε προς τιμήν επίσημων προσκεκλημένων για την επέτειο του 

εορτασμού της 12 Φεβρουαρίου. Επίσης 189.000 δρχ. για τη διανυκτέρευσή τους. 

11-04-1952. 

Πριν την έναρξη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,ο δημοτικός σύμβουλος 

Στέφανος Φιλίππου κατήγγειλε ότι ο δήμαρχος Παντελής Παπαθανασίου είχε λάβει 

μια επιστολή από κάποιο Γάλλο, ο οποίος είχε εσωκλείσει τσεκ δέκα χρυσών λιρών, 

για τα ορφανά του πολέμου. Ρώτησε αν είχε διανεμηθεί το ποσό, γιατί απ’ ότι 

ακούγονταν είχε υποβληθεί μήνυση εναντίον του δημάρχου. Ο Δήμαρχος 

επιβεβαίωσε ότι είχε υποβληθεί μήνυση και δε μπορούσε να δώσει τις δέουσες 

απαντήσεις. Διαβάστηκε η επιστολή του Γάλλου.  

11-04-1952. 

Αίτηση του 32 ου συντάγματος πεζικού, για ανέγερση του «Σπιτιού της Φρουράς του 

Στρατιώτου», κάτω από την οικοκυρική σχολή. 

07-05-1952. 

ΙΗ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 1.067.000 δρχ. για τιμητικά γεύματα. Το πρώτο προς 

τιμήν του διευθυντή του υπουργείου Δημοσίων έργων κ. Παναγούλια και το δεύτερο 

προς τιμήν του αφιχθέντος στην πόλη υπουργού εσωτερικών κ. Ρέντη. 

07-05-1952. 

ΚΕ) Επαναφορά του θέματος των 10 λιρών προς το δήμαρχο, από το δημοτικό 
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σύμβουλο Στ. Φιλίππου. Αναφέρει : «Ο κ. δήμαρχος δέχθηκε από Γάλλο «διεθνιστή» 

10 λίρες,  τις εξαργύρωσε και της κατέθεσε επ’ ονόματί του. Έγινε καταγγελία και 

αναγκάστηκε να διανείμει το ποσό στα θύματα του πολέμου. Το ηθικό ζήτημα είναι 

ότι ο δήμαρχος πρέπει να είναι όχι μόνο τιμιώτατος αλλά και να φαίνεται τίμιος. Εγώ 

δε θα δεχόμουν δωρεά από ένα διεθνιστή προς τα άπορα παιδιά γιατί δεν έχουν 

ανάγκη από τέτοιου είδους βοήθεια και είναι ύβρη προς αυτά». 

30/05/1952. 

ΙΣΤ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 125.000 δρχ. προς τον Γ.Γ. για την αγορά 18 

οκάδων κερασιών , τα οποία παρατέθηκαν στο τραπέζι προς τιμήν του βασιλιά, κατά 

την επίσκεψη του στη Φλώρινα. 

05/06/1952. 

Ζ) Μέτρα για την προαγωγή τουριστικής κίνησης της πόλης τη Φλώρινας. Μετά τη 

σύσκεψη με τους προέδρους των Σωματείων αποφασίστηκε να προβληθεί η πόλη ως 

σύγχρονη και πολιτισμένη και πως ίσως ο τουρισμός να γίνει ο μοναδικός 

παράγοντας προαγωγής της οικονομικής ζωής της πόλης και της βελτίωσης της ζωής 

των συνδημοτών. Γι’ αυτό αποφασίστηκαν τα εξής :1) Σύσταση γραφείου τουρισμού, 

από τη μεριά του Δήμου, σε κεντρικό σημείο της πόλεως (πλατεία Ομονοίας). 2) Να 

γίνει εκ μέρους του Δήμου «σταυροφορία», υπέρ της καθαριότητας της πόλης. Να 

ευτρεπισθεί η είσοδος της πόλης, και οι τρεις αρτηρίες που οδηγούν προς τα εξοχικά 

κέντρα ( Ακρόπολις, Τσίρου, Άγιος Νικόλαος). Να ληφθεί μέριμνα να ευτρεπισθούν 

δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι. 3) Να επισκευαστεί η οδός προς λόφο Αγίου 

Παντελεήμονα και να γίνουν κατάλληλοι χώροι για υποφερτή παραμονή των 

αναβατών. 4) Να παραταθεί ο φωτισμός κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο μέχρι 

τις πρωινές ώρες. Να τοποθετηθεί φωτισμός στο λόφο του Αγίου Παντελεήμονα και 

να διαμορφωθεί η βρύση. 5) Να παρακληθεί η Αστυνομική αρχή να εποπτεύει για τις 

διατάξεις περί καθαριότητας τα ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφενεία και εξοχικά κέντρα. 

6) Να γίνει έκκληση και διαφώτιση ώστε οι συνδημότες να περιορίσουν τις 

παράλογες απαιτήσεις σε περιπτώσεις εκμίσθωσης δωματίων. 7) Να ενισχυθούν 
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υλικά και ηθικά τα αθλητικά σωματεία και ο « Αριστοτέλης», δεδομένου ότι είναι 

μοναδικοί παράγοντες που παρέχουν κάποια ψυχαγωγία. Επίσης να αναδιοργανωθεί η 

γυμναστηριακή επιτροπή. 8) Να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να ευπρεπισθεί η 

εξωτερική εμφάνιση των καταστημάτων.9) Να κατασκευασθεί μια πισίνα στον Άγιο 

Νικόλαο και να οργανωθούν υπό την αιγίδα του Δήμου ,  να οργανωθούν θερινές 

εκδρομές σε Πρέσπες, Μπούφι και αλλού. Και εν γένει να γίνει διαφώτιση για να 

αποκτήσουν τουριστική συνείδηση οι συνδημότες. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. τόνισε ότι 

πρέπει να γίνει τουριστικό πρόγραμμα μακράς πνοής που θα έχει ως στόχο την 

αύξηση των παραθεριστών. Σ’ αυτό θα συνέβαλε και η ίδρυση ενός ξενοδοχείου στο 

λόφο του Α. Παντελεήμονα που με πισίνα θα συνδύαζε διακοπές θαλάσσης, βουνού 

και άνετης διαμονής. Οι δε δεξαμενές της πισίνας το χειμώνα θα χρησιμοποιούνταν 

για παγοδρομίες. 

05/08/1952. 

ΙΑ) Αίτηση των αγγειοπλαστών Φλώρινας που ζητούν να τους επιτραπεί να γίνεται η 

τοποθέτηση προϊόντων αγγειοπλαστικής στην οδό Λοχαγού Μόδη όπου και 

τοποθετούνταν για είκοσι οχτώ χρόνια,  και όχι επί της οδού Κρέσνας. 

17/09/1952. 

ΙΖ) Έγκριση πίστωσης 165.000 δρχ. για παράθεση τιμητικού γεύματος προς το 

διευθυντή του υπουργείου δημοσίων έργων. 

Η) Περί μεταβάσεως του δημάρχου στην Αθήνα για το συνέδριο δήμων και 

κοινοτήτων στις 05/10. Του ζητήθηκε να θέσει το ζήτημα της αλλαγής του νόμου που 

δεν επέτρεπε την πρόσληψη μηχανικού σε δήμο με πληθυσμό κάτω των 20.000 

κατοίκων και να μεριμνήσει για την επαναφορά της προσωπικής εργασίας. Να 

ζητήσει αύξηση από τη μεριά του υπουργείου προνοίας του ποσού επιχορήγησης του 

νοσοκομείου για να συνεχίσει τη λειτουργία του και να μην οδηγηθεί σε διάλυση. Να 

ζητηθεί από τον υπουργό βιομηχανίας η μείωση της υπερβολικής τιμής του 

ηλεκτρικού ρεύματος για να γίνει έτσι πνευματική και καλλιτεχνική ανάπτυξη στην 

πόλη. Να ζητηθεί η εξίσωση των δημάρχων με τους βουλευτές για να ταξιδεύουν και 
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οι δήμαρχοι δωρεάν όπως οι βουλευτές, και να έχουν την ίδια εύνοια. Στο υπουργείο 

Γεωργίας να ζητηθεί γεωτρύπανο γιατί η ανομβρία κατέστρεψε τα πάντα. Να γίνουν 

ενέργειες για να απαλλοτριωθεί  το οικόπεδο δίπλα από το γήπεδο για την ανέγερση 

Γυμνασίου Αρρένων με έξοδα του εράνου της βασίλισσας. 

 13/10/52 

3) Έγκριση αγοράς ενός ραδιοφώνου για την ψυχαγωγία των φυλακισμένων στις 

επανορθωτικές φυλακές Φλωρίνης. 

19-01-1953. 

Α) Περί εγκρίσεως του Δ.Σ. πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση δημοτικού 

οικοπέδου, του εν Φλωρίνη συλλόγου των Μοναστηριωτών. 

20-04-1953. 

ΙΕ) Αίτηση για απαλλοτρίωση 500 και 474 στρεμάτων στις δύο μεριές του δρόμου 

προς Καλλινίκη. 

08/07/1953. 

Θ) Περί ορισμού της 12-02-1949 ως επίσημης τοπικής γιορτής στη Φλώρινα. Ο 

πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε να καθιερωθεί ως επίσημη τοπική γιορτή σε ανάμνηση 

του ευτυχούς γεγονότος της διασώσεως της πόλης, από την επίθεση των ανταρτικών 

δυνάμεων και «κατ’ ακολουθίαν εκ του κομμουνισμού». 

19-08-1953. 

ΙΖ) Έγκριση πίστωσης 1.000.000 δρχ. για  ενίσχυση των σεισμοπαθών των Ιονίων 

νήσων. Ο δήμαρχος είχε πει τα εξής : «είναι γνωστή σε όλους μας η καταστροφή των 

αδελφών μας των νήσων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Ιθάκης. Από την τρομεράν 

θεομηνίαν των σεισμών ανέρχονται, οι νεκροί εις εκατοντάδας, οι τραυματίαι εις 

δεκάδας εκατοντάδων και οι άστεγοι εις δεκάδας χιλιάδων. Τόσον οι βασιλείς, όσον 

και η κυβέρνησις αλλά και ολόκληρος η Ελλάς και αυτοί ακόμα οι σύμμαχοι μας 

εξεδήλωσαν ζωηρόν το ενδιαφέρον των υπέρ των σεισμοπλήκτων ενισχύοντες αυτούς 

ποικοιλοτρόπως. Πρέπει και ημείς οι ακρίτες της Ελλάδος να έρθωμεν αρωγοί κατά 
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το δυνατόν, δια να απαλύνωμεν τον πόνον των δοκιμασθέντων και να συμβάλωμεν 

εις την ανόρθωσιν των ερειπίων. Ως εκ τούτου είμαι υπερβέβαιος ότι και την φοράν 

αυτήν θα πράξη το Συμβούλιον το καθήκον του». 

01-06-1953. 

ΙΣΤ)(6) Συζήτηση για τη φράση του αστυνόμου υπομοίραρχου Κακαλιά Στέλιου ότι : 

«Η Φλώρινα δεν τίμησε τους Έλληνες στρατηγούς και υπουργούς στις 12-02-1953,  

ενώ τίμησε τους αλήτες Σλαύους –Βούλγαρους» (αποστολή από Μοναστήρι), επίσης: 

«Στη Φλώρινα είναι καθαροί μόνο οι πρόσφυγες και οι Παλαιοελαδίτες υπάλληλοι». 

Ο Δήμαρχος τόνισε: «Εδώ στην περιοχή μας κ. σύμβουλοι έρρευσε αίμα Ελληνικόν 

και η Μακεδονία θρίβει από αγωνιστές στην Ελλάδα. 

Δ.Σ. Φιλίππου: «Υπάρχει εγκληματική συνήθεια των υπαλλήλων της Παλαιάς 

Ελλάδας να χαρακτηρίζουν το λαό ως Βούλγαρους. Μέχρι και ο διευθυντής της 

δημοτικής εκπαίδευσης αποκάλεσε το λαό με ρευστή συνείδηση ως Σλαυόφωνο. Δε 

μπορεί ο Παπάγος να εκφράζεται με τα πλέον κολακευτικά λόγια για την 

ελληνικότητα του λαού της Μακεδονίας και της Φλώρινας και από την άλλη να 

εκφράζονται έτσι». 

Δήμαρχος: «Η ύβρις είναι μεγάλη και ο υβριστής αν δεν απομακρυνθεί,  θα 

παραιτηθούμε». 

01-09-1953. 

Αίτηση Α. Λ. γενικού γραμματέα της εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, με την οποία 

παρακαλεί το Δ. Φ. για την αγορά μερικ μερικών αντιτύπων της πνευματικής του 

εργασίας «Μυθολογία της Γεωργίας», αξίας 300.000 δρχ. Το Δ.Σ λόγω έλλειψης 

πίστωσης απέρριψε την αίτηση. 

15-09-1953. 

IE)Έγκριση πίστωσης 180.000 δρχ. Αντίτιμο για την αγορά ενός επάθλου για τους 

αγώνες των Γυμνασίων της πόλεως. 
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18-09-1953. 

Β) Περί αναλήψεως της υπηρεσίας του Αμερικάνικου Κέντρου από το Δήμο 

Φλώρινας. Με την επικείμενη διάλυση αυτής της υπηρεσίας κλήθηκε ο Δήμος να 

αναλάβει τη βιβλιοθήκη του εν λόγω κέντρου και να παραλάβει όλο τον εξοπλισμό 

του κτιρίου. 

ΚΑ) Έγκριση πίστωσης για δωρεά παραχώρησης δημοτικού οικοπέδου, προς το 1ο 

Σύνταγμα, για κατασκευή αποθήκης πυρομαχικών, στο δρόμο προς Πρώτη. Για την 

ασφάλεια του στρατοπέδου και των πέριξ συνοικισμών. 

09-11-1953. 

ΚΑ) Περί παραχωρήσεως από το Δ. Φ. ενός οικοπέδου για την ανέγερση κτιρίου του 

Ο. Τ. Ε. στη Φλώρινα. 

09-11-1953. 

ΙΔ) Έγκριση πίστωσης για την αγορά του βιβλίου του δημοσιογράφου Σταύρου 

Κωνσταντινίδη, «Φλώρινα,  η Ακριτική Εθνική Σκοπιά», αξίας 25.000 δρχ. το 

καθένα. 

09-11-1953. 

ΙΖ) Αίτηση του Ν. Μ. για αποζημίωση από το Δ. Φ. για κατάστημα καφενείου που 

είχε νοικιάσει στον Ισραηλίτη Μορδιχά. Έκτοτε με τη φυγή τους το κατάστημα το 

είχε καταλάβει ο Δήμος και το χρησιμοποιούσε ως εργαστήριο της υδραυλικής 

υπηρεσίας, χωρίς να αποδίδει τα νόμιμα ενοίκια. Το Δ.Σ. αποφάσισε να αποδοθούν τα 

νόμιμα. 

09-11-1953. 

ΙΗ) Περί παραχωρήσεως από το Δ. Φ. ενός οικοπέδου για την ανέγερση Λέσχης 

Αξιωματικών. 
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09/10/1951. 

Ε) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 6.350.000 δρχ. Εισφορά υπέρ των δημοτικών 

(Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,και Ζ) και νηπιαγωγείων (Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,και Ζ), της πόλεως. 

23/10/1951. 

Θ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 1.000.000 δρχ.  Εισφορά του δήμου υπέρ της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της. 

20/11/1951. 

ΙΓ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 1.000.000 δρχ. Χρηματική ενίσχυση προς τη 

νεοσύστατη Δημόσια Εμπορική Σχολή της Φλωρίνης για την κάλυψη των αναγκών 

της. 

18/02/1952. 

Θ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 100.000 δρχ.  προς τον Τ. Η. Δ.,  μαθητή της Ε΄ τάξης 

του Γυμνασίου για την αγορά των απαραίτητων,  βιβλίων και άλλων σχολικών ειδών 

για τη συνέχιση της φοίτησης του, επειδή ανήκε σε πολύ φτωχή οικογένεια.  

13/03/1952. 

ΙΓ) Έγγραφο του Γυμνασίου Θηλέων Φλωρίνης με το οποίο ζητείται η ανέγερση 

Γυμνασίου Θηλέων. Είχε διενεργηθεί έρανος Βορείων Επαρχιών από τη Βασίλισσα235 

και είχε συγκεντρωθεί το ποσό των 250.300.000 εκατομμυρίων δρχ. και για να 

                                                 

 

235 Βλέπε περισσότερα, Η δράση «Εράνου της Βσίλισσας» στη Δυτική 

Μακεδονία,1947-1950:ηπερίπτωση της παιδόπολης «Αγία ‘Ολγα», σελ. 566 από το 

βιβλίοΗ Δυτική Μακεδονία : Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως 

σήμερα. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή / Τμήμα 

Βαλκανικών Σπουδών. Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α. Ε., Θεσσαλονίκη 2014. 
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αξιοποιούνταν, απαιτούνταν η δωρεά οικοπέδου από τη μεριά του Δήμου, δεδομένου 

ότι η πόλη στερούνταν οποιουδήποτε διδακτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης. Το ζήτημα 

αυτό είχε προκύψει από το 1912, αλλά λόγω των συγκυριών είχε παραμερισθεί. Στο 

διάστημα αυτό ο δήμαρχος προσπάθησε κατεβαίνοντας στην Αθήνα να απασχολήσει 

τη βασίλισσα,  αλλά λόγω θανάτου του Άγγλου βασιλιά,  δεν το κατόρθωσε. Άλλη 

σκέψη ήταν η αίτηση προς το σύλλογο «Προς Διάδοσι των Ελληνικών Γραμμάτων» 

να παραχωρήσει το αδιάθετο οικόπεδο κάτω της Οικοκυρικής Σχολής. (Σημερινό 

κτίριο Περιφερειακής διοίκησης ). 

13/10/52 

ΙΔ2) Αίτηση του Σωκράτη Βαβουλίκα για χορήγηση υποτροφίας για τη συνέχιση των 

σπουδών του, επειδή όπως φαίνεται στα έγγραφα του ελληνικού Ωδείου και της 

Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών πρόκειται για άτομο προικισμένο με εξαίρετο 

μουσικό ταλέντο με σπάνια φιλοπονία. Εγκρίθηκε η μηνιαία ενίσχυση με 500.000 

δρχ. 

21-11-1952. 

Θ) Έγκριση πίστωσης 150.000 δρχ. προς το μαθητή Τ.Δ. άπορο. Οι γονείς του 

στερούνταν και τον επιούσιο.Το χρηματικό ποσό προρίζονταν για την αγορά βιβλίων 

και ότι απαιτούνταν  για αποπεράτωση της ΣΤ΄ τάξεως του γυμνασίου Αρρένων. 

03-12-1952. 

Ε) Έγκριση πίστωσης 100.000 δρχ. ως χρηματικό βοήθημα προς τη Μ.Π. για να 

μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές της η κόρη της, στη σχολή Στελεχών του 

Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας στην Αθήνα. 

09-02-1953. 

Δ) Επί του υπ.’ αριθμ. Εγγράφου της Νομαρχίας Φλώρινας για ενίσχυση της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλωρίνης. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κάνει γνωστό από το 

έγγραφο ότι: «η Π.Α. δε μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα λειτουργίας του 

συσσιτίου της, όπου τρώνε άποροι σπουδαστές και σπουδάστριες. Τονίζει ότι πρέπει 
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να ενισχυθεί η συνέχιση του συσσιτίου. Αν θα κλείσει,  θα αναγκαστούν να 

σιτίζονται σε εστιατόρια τελευταίας κατηγορίας μαζί με πρόσωπα αγνώστου εθνικής 

και ηθικής υπόστασης. Επίσης  οι άνθρωποι αυτοί θα κληθούν να διαπαιδαγωγήσουν 

τα τέκνα μας σύμφωνα με τις αρχές της Ελληνικής Πατρίδας και του Εθνικού 

καθεστώτος». Ψηφίστηκε η ενίσχυση με το ποσό των 10.000.000 δρχ. 

09-02-1953. 

ΙΓ) Έγκριση πίστωσης 1.000.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς το Βαβουλίκα 

Σωκράτη. τελειόφοιτου φοιτητή του Ωδείου Αθηνών λόγω οικτράς οικονομικής 

κατάστασης του πατέρα του, για να μην αναγκαστεί να διακόψει τις σπουδές του, ενώ 

ήταν αριστούχος σπουδαστής. 

28-07-1953. 

Ε) Έγκριση πίστωσης 180.000 δρχ. Αντίτιμο για έπαθλο που θα απονέμονταν στους 

μαθητικούς αγώνες των Γυμνασίων. 

04-08-1953. 

ΙΘ) Έγκριση πίστωσης 500.000 δρχ. μηνιαίως. Υποτροφία για τις εξαιρετικές 

επιδόσεις τους και την ιδιοφυΐα τους προς τους φοιτητές α) Δ.Κ. απόφοιτο της σχολής 

καλών τεχνών Αθηνών.Β) Γ.Κ. σπουδαστή καλών τεχνών Αθηνών γ) Α.Π. 

σπουδαστή του Ωδείου Θεσσαλονίκης. δ ) Σ. Β. σπουδαστή του ελληνικού Ωδείου 

Αθηνών. ε ) Α.Μ. σπουδαστή καλών τεχνών. στ) Χ. Σ. απόφοιτο Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Φλώρινας και γόνο Μακεδονομάχου. 

09-11-1953. 

Β) Έγκριση πίστωσης 325.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς τον Τ. Δ. για την 

αποπεράτωση των σπουδών του, της Ζ ΄ τάξης του Γυμνασίου, λόγω του ότι οι γονείς 

του ήταν γέροντες και ασθενείς. 

07-10-1953 

ΙΔ) Έγκριση πίστωσης 7.000.000 δρχ. προς Δημοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία της 

πόλεως. 
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23/10/1951 

ΙΒ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 3.000.000 δρχ. Εισφορά του Δήμου υπέρ της 

βιβλιοθήκης του συλλόγου «Αριστοτέλης». Ο εν λόγω σύλλογος δέχθηκε δωρεά 

βιβλίων από το δήμο Αθηναίων και από το σύλλογο «Διάδοσης των Ελληνικών 

Γραμμάτων». Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η διαπλάτυνση της βιβλιοθήκης 

του, καθώς και η πρόσληψη ενός βιβλιοθηκαρίου, «Καθότι η βιβλιοθήκη αύτη θέλει 

εκπληρώσει μέγαν σκοπόν και θέλει πληρώσει κενόν όπερ υφίσταται εν Φλωρίνη».  

ΙΓ) Αίτηση του φιλεκπαιδευτικού συλλόγου «Αριστοτέλης», για τη δημιουργία 

βιώσιμης Φιλαρμονικής . Θέτει τρεις προϋποθέσεις : α) Ύπαρξη μουσικού πολύ 

ικανού με αφοσίωση και θέρμη και αφοσίωση στο έργο του, για να μπορεί να 

συγκεντρώσει την αγάπη,το ενδιαφέρον και το σεβασμό των μελών της 

Φιλαρμονικής. β) Να αποκλεισθεί παντελώς η σκέψη της πληρωμής των νέων 

μουσικών γιατί δεν είναι σε θέση η πόλη να αποκτήσει επαγγελματικό σωματείο. γ) Ο 

«Αριστοτέλης» και η Φιλαρμονική του πρέπει να διατηρήσουν την οικονομική και 

διοικητική τους αυτοτέλεια. «Γι’ αυτό πρέπει να μετακληθεί μουσικός με βοηθό τον 

ήδη υπηρετούντα. Έτσι μέσα σε ένα χρόνο θα δημιουργηθεί Φιλαρμονική 

ερασιτεχνών με διπλούς εκτελεστές κατά όργανο, θα λειτουργήσει το ωδείο του 

Αριστοτέλη, θα δημιουργηθεί «Μανδολινάτα» και μικρή συμφωνική ορχήστρα, και 

θα γίνει χορωδία   το  τμήμα της εκκλησιαστικής μουσικής». 

Ο πρόεδρος του «Αριστοτέλη», Σοφοκλής Τσάπανος παίρνοντας το λόγο ανέφερε, 

«για την επίτευξη του σκοπού, της ενίσχυσης της μουσικής παιδείας στην πόλη, 

πρέπει να έχουμε και την ηθική ενίσχυση όλου του κοινού ιδίως των Γυμνασίων». 

21/01/1952. 

Ε) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 500.000 δρχ. προς τον Ελληνικό Ορειβατικό 

Σύνδεσμο Φλώρινας. Για κάλυψη των εξόδων για τους διενεργούμενους 

χιονοδρομικούς αγώνες. 
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21/01/1952. 

Ι) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 5.00.00.000 δρχ. σε δύο δόσεις, προς τη Φιλαρμονική 

του Δήμου Φλώρινας για τη λειτουργία του τμήματος μαθητευόμενων αρχαρίων,  που 

λειτουργούσε συνεχώς και αδιαλείπτως 

21/01/1952. 

ΙΓ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 3.000.000.000 δρχ. προς το Φ. Σ. Φ. «Αριστοτέλης». 

Οικονομική ενίσχυση για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης του. Για την εξυπηρέτηση 

του φιλοαναγνωστικού κοινού της πόλης,  καθότι δεν υπήρχε άλλη βιβλιοθήκη. 

18/02/1952. 

ΚΕ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 1.000.000 δρχ. προς το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 

Φλώρινας ,  500.000 δρχ. προς το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 

07-04-1952. 

Β) Αναφορά από το μέλος του δημοτικού συμβουλίου  Νεδελκόπουλο για ενίσχυση 

του Φ.Σ.Φ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Τόνισε: «αν θέλουμε η πόλη να έχει μια εστία για 

πνευματική προαγωγή πρέπει να συνδράμουμε αυτό το σύλλογο. Ως μέλος της 

επιτροπής τουρισμού οφείλω να τονίσω ότι η ύπαρξη του «Αριστοτέλη» θα 

συντελέσει στην προαγωγή του τουρισμού. Εάν δεν εγκριθεί η αιτούμενη ενίσχυση 

αντιμετωπίζεται η άμεση διάλυση αυτού του συλλόγου».  

19/09/1952. 

Ζ) Έγκριση πίστωσης 3.000.000 δρχ. προς τον φιλεκπαιδευτικό σύλλογο 

«Αριστοτέλης» για την κάλυψη των αναγκών του. 

19/09/1952 

Ι) Έγκριση πίστωσης 1.200.000 δρχ. τα αθλητικά σωματεία της πόλης. 

1)Μέγας Αλέξανδρος 300.000 δρχ. 

2) Ελλάς 300.000 δρχ. 

3) Αστήρ 300.000 δρχ. 
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4) Ακρίτας 300.000 δρχ. 

Τελική έγκριση από 750.000 δρχ. στα δυο πρώτα σωματεία , επειδή τα άλλα δεν ήταν 

αναγνωρισμένα. 

21-11-1952. 

ΙΘ) Έγκριση πίστωσης 5.000.000 δρχ. ως εισφορά του Δήμου υπέρ του Εθνικού 

Γυμναστηρίου Φλωρίνης 

03-12-1952. 

ΚΓ) Αίτηση του Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης», που ζητεί χρηματικό βοήθημα 7.000. 000 

δρχ., για την αγορά μιας γραφομηχανής και έκδοση φυλλαδίων της ιστορίας του 

συλλόγου και κάλυψη άλλων αναγκών. 

30-07-1953. 

Β) Έγκριση πίστωσης 1.200.000 δρχ. προς τον αθλητικό σύλλογο «Ελλάς», για τη 

συμμετοχή του στους αγώνες κλασικού αθλητισμού «Α.΄ Αλεξάνδρεια» που θα 

πραγματοποιούνταν στην Έδεσσα, με συμμετοχή αθλητών απ’ όλη τη Δυτική 

Μακεδονία. 

18-03-1953. 

Ι) Έγκριση πίστωσης 1.500.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς τη Φιλαρμονική του 

Δήμου Φλώρινας, για την κάλυψη των αναγκών της Φιλαρμονικής του Δήμου. 

15-09-1953.  

Η) Έγκριση πίστωσης 2.000.000 δρχ. για συμμετοχή των αθλητικών σωματείων της 

Φλώρινας, «Ελλάς», «Μέγας Αλέξανδρος», «Αριστοτέλης», στους αγώνες 

«Ηράκλεια», που τελέστηκαν στην πόλη της Φλώρινας. 

20-04-1953. 

Α) Έγκριση πίστωσης 5.000.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς το Φ. Σ. Φ. 

«Αριστοτέλης» για κάλυψη των αναγκών του, όπως ίδρυση μόνιμης ανδρικής 
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χορωδίας, θεατρικού ομίλου και διαρρύθμιση σάλας του συλλόγου κατάλληλης  για 

δεξιώσεις, διαλέξεις. 

21/01/1952. 

Γ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 150.000 δρχ. προς τον Π.Κ., προς συντήρηση του 

ασθενούς γιού του, ο οποίος το 1949 επιστρατεύτηκε από το στρατό για την εκτέλεση 

οχυρωματικών έργων και έκτοτε είναι κατάκοιτος. 

Δ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 100.000 δρχ. προς τον Α.Μ. για τη μετάβασή του στη 

Θεσσαλονίκη «προς χειρουργικήν επέμβασιν των οφθαλμών του καθότι τυγχάνει 

τελείως άπορος». 

30/01/1952. 

Β) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 200.000 δρχ. προς τον άπορο στρατιώτη Α.Γ. 

Χρηματικό βοήθημα για αγορά ενέσεων στρεπτομυκίνης για την ασθενούσα μητέρα 

του. 

07/02/1952. 

Β) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 4.000 δρχ. Μηνιαία καταβολή προς το ψυχιατρείο 

Θεσσαλονίκης  για τα νοσήλεια του ψυχοπαθούς υιού του Σ. Φ. 

18/02/1952. 

Β) Αίτηση του εν Φλωρίνη παραρτήματος του Π. Ι. Κ. Π. Α. για δωρεάν παραχώρηση 

δημοτικού κτιρίου κείμενο επί της οδού Κρέσνας, από το μητροπολίτη Φλωρίνης 

Πρεσπών και Εορδαίας Βασίλειο,ως πρόεδρο του Π.Ι.Κ.Π.Α. για την παρασκευή 

συσσιτίου για διακόσια άπορα και φτωχά παιδιά. Αναφέρεται ότι κατά  το 

προηγούμενο έτος είχε παραχωρηθεί ως εστία διανομής γάλακτος. Τονίζεται ότι η 

πρώτη αίτηση προς το δημοτικό συμβούλιο είχε σκιστεί περιφρονητικά από τον ίδιο 

το δήμαρχο μπροστά στα μάτια του γιατρού Μπέικου Αντρέα. Κατόπιν συζητήσεως 

αποφασίστηκε η να μετατεθεί η λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση ως μη 

επείγον θέμα.  
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18/02/1952. 

Ζ) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 100.000 δρχ. προς τον Ε.Λ., ο οποίος είχε ανάγκη 

αγοράς στρεπτομυκίνης επειδή,  όταν απολύθηκε από το στρατό,  προσβλήθηκε από 

φυματίωση και ήταν πατέρας τριών τέκνων. 

Η) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 100.000 δρχμ. προς τον Α.Μ. για τη μετάβασή του 

στη Θεσσαλονίκη για εγχείρηση στα μάτια του.  

11/03/1952. 

Γ) Έγκριση μετάβασης του δημάρχου Παντελή Παπαθανασίου στο Υπουργείο 

Βορείου Ελλάδος προς συζήτηση για το πρόβλημα που είχε προκύψει στο ψυχιατρείο 

Θεσσαλονίκης ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της θεραπείας χιλιάδων ψυχοπαθών 

από τη Βόρεια Ελλάδα. 

01-04-1952. 

Α) Λήψη απόφασης στο τηλεγράφημα του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας για 

παραχώρηση οικοπέδου εκ μέρους του Δήμου, για ανέγερση κατοικιών αναπήρων 

πολέμου από τη χορηγία του υπουργείου των τριών δισεκατομμυρίων δραχμών.  

07-04-1952. 

Α) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 400.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς την ορφανή 

και άπορη Β.Σ. καθώς και τη συνοδεία δύο χωροφυλάκων για τη μεταφορά του 

ψυχοπαθούς αδερφού της σε ψυχιατρείο της Θεσσαλονίκης. Στην αίτησή της 

αναφέρει ότι «διά της εγκλείσεως του αδερφού της εις ψυχιατρείον θα απαλλαγεί η 

πόλις από το θέαμα τού με ράκη περιφερομένου ψυχοπαθούς». 

05/06/1952. 

Β) Ψήφιση έγκρισης πίστωσης 200.000 δρχ.  προς την Ε. , σύζυγο Χ. Τ. , για 

συντήρηση της οικογένειας της, επειδή ο σύζυγός της έπασχε από ανίατο κακοήθη 

όγκο στο κεφάλι και είχε απολέσει την όρασή του. 
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17/09/1952. 

ΙΣΤ) Έγκριση πίστωσης 100.000 δρχ. προς την Α.Η.Δ. για συντήρηση της εξαμελούς  

οικογένειας της,  επειδή ήταν η ίδια άρρωστη από χρόνια ασθένεια και ο σύζυγός της 

έπασχε από νευρασθένεια. 

21-11-1952. 

ΙΑ) Έγκριση πίστωσης 200.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς το Β. Α. Μ., επειδή 

ήταν άπορος, ασθενής και άνεργος. 

ΙΒ) Έγκριση πίστωσης 200.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς τον Ι.Δ. επειδή ήταν 

άπορος, ασθενής και είχε οικογενειακά ατυχήματα. 

Ι )Έγκριση πίστωσης 100.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα για τον Γ.Σ.Ν. επειδή τον 

Νοέμβριο του 1951 στρατιωτικό αυτοκίνητο τον κατέστησε ανάπηρο σκοτώνοντας το 

ζώο στο οποίο ήταν επάνω. Επίσης ήταν άπορος και προστάτης γριάς μητέρας και 

ενός ανήλικου τέκνου. 

03-12-1952. 

Ζ) Έγκριση πίστωσης 100.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς την άπορη Κ.Ν.Σ.,  

επειδή ο σύζυγός της νοσηλευόταν για μεγάλο διάστημα στο Δημοτικό Νοσοκομείο. 

Οι δύο γιοί της ήταν στρατιώτες. Αυτή και τα ανήλικα παιδιά της αντιμετώπιζαν 

σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. 

03-12-1952. 

Ι) Έγκριση πίστωσης 100.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς την Ε.Α.,  επειδή ήταν 

άπορη, υπερήλικας και ασθενής. 

ΙΑ) Έγκριση πίστωσης 200.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς την Α.Ν. Π.,  επειδή ο 

σύζυγός της ήταν ανάπηρος. Ο μεγάλος της γιός ήταν στρατιώτης και αυτή και τα 

επτά ανήλικα παιδιά της δεν είχαν κανέναν άλλον πόρο για να συντηρηθούν. 

19-01-1953. 

E) Έγκριση πίστωσης 150.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς την Π. Μ. επειδή ήταν 
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άπορη, θύμα πολέμου, μη έχουσα κανέναν προστάτη, πάσχουσα από καρδιακό 

νόσημα με πενιχρά σύνταξη. 

09-02-1953. 

ΙΒ) Έγκριση πίστωσης 4.500 δρχ. ημερησίως προς το δημόσιο ψυχιατρείο 

Θεσσαλονίκης για τα νοσήλεια του φρενοπαθούς Κ.Ι.Σ. κατόπιν αιτήσεως της κόρης 

του. 

18-03-1953. 

ΣΤ) Έγκριση πίστωσης 75.000 δρχ. ως χρηματικό βοήθημα προς την άπορη και 

ασθενή Φ. Β., η οποία ήταν στον έβδομο μήνα της κυήσεως της και έπασχε από 

πλευρίτιδα και λεύκωμα. Το δε νοσοκομείο αδυνατούσε να της χορηγεί ενέσεις 

στρεπτομυκίνης. 

 09-11-1953. 

Α) Έγκριση πίστωσης 500.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς τον Π.Τ. για τη 

μεταφορά, αφαίρεση όγκου και «ραδιοθεραπείας» της καρκινοπαθούς συζύγου του 

στη Θεσσαλονίκη. Να σημειωθεί ότι δεν είχαν από πουθενά αλλού βοήθεια,  επειδή 

το μοναχογιό τους τον είχαν κατακρεουργήσει Βούλγαροι στην κατοχή. 

01-09-1953. 

Θ) Έγκριση πίστωσης 100.000 δρχ.  Χρηματικό βοήθημα προς την Ε. Α. επειδή ήταν 

ασθενής και αόμματος. 

15-09-1953. 

ΙΑ) Έγκριση πίστωσης 200.000 δρχ.  Χρηματικό βοήθημα προς την Π. Η.Π. για τη 

στοιχειώδη συντήρηση της οικογένειάς της, που αποτελούνταν από το σύζυγό της,  

που είχε εισαχθεί στο σανατόριο Ασβεστοχωρίου, τα δύο ανήλικα τέκνα τους και η 

γριά μητέρα του. 
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09-11-1953. 

ΚΒ) Συζήτηση περί αναγκαστικής εισφοράς 32.500.000 δρχ. του Δ. Φ. προς το Δ. Ν. 

Φ.  

(3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) 

27-01-1954. 

Α) Έγκριση πίστωσης 100.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς τον άπορο Ν. Π. 

«εξόριστο εξ Αγίου Γερμανού», και προσωρινά κάτοικο  Φλώρινας. 

Β) Έγκριση πίστωσης 100.000 δρχ. ως χρηματικό βοήθημα προς τον άπορο Η. Κ. 

«εξόριστο εξ Αγίου Γερμανού», και προσωρινά κάτοικο Φλώρινας. 

Γ) Έγκριση πίστωσης 300.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς τον άπορη Α. Σ. η 

οποία είχε κλινήρη το γιό της, αφ’ ότου γύρισε από τον Κορεάτικο πόλεμο και δεν 

είχε να πληρώσει τα νοσήλια του. 

10-01-1954. 

Β) Έγκριση πίστωσης 2.000.000 δρχ. για διανομή βοηθημάτων σε απόρους. 

29-02-1954. 

Ε) Έγκριση πίστωσης 500.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς τον Π. Ν. , άπορο για 

τη συντήρηση της πολυμελούς οικογένειάς του, εξαιτίας του βαρυτάτου χειμώνα. 

ΣΤ) Έγκριση πίστωσης 500.000 δρχ. ως χρηματικό βοήθημα προς τον Π. Σ. , άπορο 

για τη συντήρηση της πολυμελούς οικογένειάς του, εξαιτίας του βαρυτάτου χειμώνα. 

 Ζ) Έγκριση πίστωσης 500.000 δρχ. ως χρηματικό βοήθημα προς τον Λ. Μ. , άπορο 

για τη συντήρηση της πολυμελούς οικογένειάς του, εξαιτίας του βαρυτάτου χειμώνα. 

Η) Έγκριση πίστωσης 500.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς τον Γ. Π.,  άπορο για 

τη συντήρηση της πολυμελούς οικογένειάς του, εξαιτίας του βαρυτάτου χειμώνα. 



 123 

29-02-1954. 

ΚΕ) Έγκριση πίστωσης 348.000 δρχ. για παράθεση γευμάτων για την επέτειο της 12-

02-1949. 

10-03-1954. 

ΙΕ) Έγκριση πίστωσης 2.000.000 δρχ. για διανομή βοηθημάτων σε απόρους. 

14-04-1954. 

Α) Έγκριση πίστωσης 500.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς τον Π. Κ,. άπορο, 

άνεργο με πολλά οικογενειακά βάρη. 

Β) Έγκριση πίστωσης 500.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς το Χ. Α., πάμφτωχο με 

πολλά οικογενειακά βάρη. Λόγω του βαρύτατου χειμώνα δε μπορούσε να 

ανταπεξέλθει στις οικογενειακές του ανάγκες.  

Γ) Έγκριση πίστωσης 500.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς τον Α. Μ.,  άπορου,  

μη δυνάμενου να ανταπεξέλθει στις οικογενειακές του ανάγκες. 

Δ) Έγκριση πίστωσης 100.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς το Σ. Ι. για τη 

μετάβασή του στη Θεσσαλονίκη και εισαγωγή της ψυχοπαθούς κόρης του στο 

ψυχιατρείο. 

 Ε) Έγκριση πίστωσης 100.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς την Α.Γ., μη έχουσα 

άλλους πόρους για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των γιορτών του Πάσχα. 

ΣΤ) Έγκριση πίστωσης 200.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς τον Γ. Κ.,  επειδή 

ήταν άπορος ασθενής και προστάτης τετραμελούς οικογένειας. 

Ζ) Έγκριση πίστωσης 100.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς τον άπορο Γ. Α. Ε. για 

την επιδιόρθωση της ετοιμόρροπης στέγης του σπιτιού του. 

Η) Έγκριση πίστωσης 200.000 δρχ.  Χρηματικό βοήθημα προς τον άπορο Γ. Χ. ο 

οποίος είχε προσβληθεί από την ανίατη νόσο της φυματίωσης και από την ασθένειά 

του δε μπορούσε να συντηρήσει την τετραμελή οικογένειά του. 
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Ι) Έγκριση πίστωσης 100.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς το γέρο και άπορο Ι. Κ. 

για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των ημερών. 

10-03-1954. 

Κ) Έγκριση πίστωσης 100.000 δρχ.  Χρηματικό βοήθημα προς τον Κ. Π. επειδή είναι 

«άεργος μη έχων μηδένα άλλον πόρο ζωής, στερούμενος και αυτού του επιουσίου». 

10-03-1954. 

ΚΖ) Απάντηση στο υπ’ αριθμ. 1323 έγγραφο της Νομαρχίας με το οποίο ζητεί 

παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου για την ανέγερση διοικητηρίου. Το Δ.Σ. απαντά 

ότι είναι πρόθυμο να παραχωρήσει εκτός των ορίων της πόλης επειδή δε διέθετε 

ανάλογο οικόπεδο εντός. 

28-06-1954. 

Ζ) Έγκριση απόφασης για τη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης προς όφελος 

των δημοτών και του Δήμου. 

25-08-1954. 

Α) Έγκριση απόφασης για παραχώρηση οικοπέδου προς το «Σύνδεσμο 

Μοναστηριωτών», για την ανέγερση σαράντα κατοικιών με χρηματοδότηση του 

υπουργείου Βορείου Ελλάδος.  

25-08-1954. 

ΛΒ) Αίτηση για χρηματική ενίσχυση προς την «Πανελλήνια Ένωση 

Ανταρτόπληκτων και Πολεμοπαθών», για την περίθαλψη των πολεμοπαθών. 

10-03-1954. 

ΚΑ) Αίτηση των αθλητικών σωματείων «Ελλάς» και «Μέγας Αλέξανδρος» για 

οικονομική ενίσχυση. Λόγω του βαρύτατου χειμώνα δεν είχαν εισπράξεις από τους 

αγώνες των ομάδων και αδυνατούσαν να αλλάξουν τις φθαρμένες στολές τους, για 

την αξιοπρεπή εμφάνιση των ομάδων τους. Εγκρίθηκε το ποσό των1.500.000 δρχ. σε 

κάθε ομάδα. 
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21-04-1954. 

Γ) Έγκριση πίστωσης 3.000.000 δρχ.  για διανομή βοηθημάτων σε απόρους στις 

γιορτές του Πάσχα. 

31-05-1954. 

ΙΕ) Αίτηση Π. Λ. για οικονομική ενίσχυση,  επειδή ήταν άπορη και δεν είχε να 

συντηρήσει τα δύο ανήλικά της τέκνα 

15-06-1954. 

Θ) Έγκριση πίστωσης 75.000 δρχ. ως χρηματικό βοήθημα προς τον Γ. Π. άπορου μη 

δυνάμενου να ανταπεξέλθει στις οικογενειακές του ανάγκες. 

25-08-1954. 

Η) Έγκριση πίστωσης 100 δρχ. ως χρηματικό βοήθημα προς τον Δ. Δ. για να 

ανταπεξέλθει στις οικογενειακές του ανάγκες. 

01-11-1954. 

Ζ) Περί ψήφισης πίστωσης 1000 δρχ. για την αγορά βιβλίων και ειδών σχολικής 

χρήσης για παιδιά ομολογουμένως απόρων οικογενειών. 

01-09-1955. 

Αριθμ. 219. Έγκριση πίστωσης 1.490.000 δρχ. για την ταφή αποβιούντων απόρων. 

19-01-1956. 

Αριθμ.7. Έγκριση πίστωσης 5.000 δρχ.  για οικονομική ενίσχυση προς το Δ. Ν. Φ. για 

την κάλυψη των πολλαπλών αναγκών του. 

 05-03-1957. 

Αριθμ.48. Αίτηση της χήρας Α. Κ. Δ. για την επιδιόρθωση της ετοιμόρροπης οικίας 

της. 

20-11-1956. 

Αριθμ.313. Έγκριση πίστωσης 1.660 δρχ. για έξοδα ταφής απόρων αποβιωσάντων. 
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10-07-1957. 

Αριθμ.167. Περί επιλογής και προικοδότησης άπορης νέας, με το ποσό των 1000 δρχ. 

της Α. Λ. 

Αριθμ.265. Έγκριση πίστωσης δρχ. 1.990 δρχ. για την ταφή απόρων αποβιωσάντων.  

02-10-1958. 

Αριθμ.259.Έγκριση ανακαίνισης πρόσοψης κατοικίας του απόρου Κ. Π. 

05-05-1958. 

Αριθ.97.Περί οριστικής παραχωρήσεως δημοτικού οικοπέδου 300 τ.μ. στον άστεγο Γ. 

Μ. 

27-01-1954. 

ΚΑ) Περί μετονομασίας οδών της πόλεως. Ο π. του Δ. Σ. τόνισε : «Ο τελευταίος 

πόλεμος έχει να επιδείξει ήρωες, που αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας, την 

περιουσία μας, τη ζωή μας. Εκτός από αυτούς προϋπήρξαν ήρωες οι οποίοι 

αγωνίστηκαν για την ελευθερία του τόπου τούτου. Δυστυχώς μέχρι σήμερα κανείς 

από αυτούς τους ήρωες δεν  τιμήθηκε από το Δήμο. Και σαν πρώτο υπέρμαχο της 

ελευθερίας κατονομάζω τον Αρχιμαδρίτην Παπαθανασίου,  γιου Παπαϊωάννου, 

πατέρα του δημάρχου μας. Ο οποίος ανάλωσε όλη τη ζωή του, στην υπηρεσία της 

πατρίδας, τόσο κατά το Μακεδονικό Αγώνα, όσο και για την απελευθέρωση της 

Φλωρίνης από τον τουρκικό ζυγό. Επίσης ο Χαράλαμπος Καστρισιανάκης (εκ 

παραδρομής στα πρακτικά αναγράφεται ως Καστρινάκης), ο οποίος υπερασπιζόμενος 

το ύψωμα της πόλης 1033, κατά την επίθεση των ανταρτών εναντίον της Φλωρίνης, 

στις 1-02-1949, συνελήφθη αιχμάλωτος και εκτελέσθη κατά βάρβαρον τρόπον εκ των 

αναρχικών τούτων. Από τη γενναία του αντίσταση το ύψωμα κρατήθηκε και η πόλη 

σώθηκε από την κατάληψη. Είναι και ο ταγματάρχης Φλωρίνης,γαμπρός του 

συμπολίτη μας Ιωάννη Σαπουντζή , ο οποίος έπεσε στην Καστοριά. Είναι 

επιβεβλημένο καθήκον του δήμου να τιμήσει τους ήρωες δια της ονομασίας κάποιων 

οδών». 
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ΚΒ) Ο πρόεδρος του Δ.Σ.Φ. παρουσιάζει έγγραφο της Νομαρχίας το οποίο αναφέρει 

ότι η 12 Φεβρουαρίου δε μπορεί να καθιερωθεί ως επίσημη τοπική γιορτή, επειδή 

υπάρχει η 8η Νοεμβρίου επέτειος της απελευθερώσεως της πόλεως. Το Δ. Σ. έκρινε 

ότι και αυτή την ημέρα συντρίφτηκε η ανταρσία και σώθηκε η πόλη από τον 

αφανισμό από την επίθεση των ανταρτών. Γι’ αυτό ακολουθήθηκε το συνηθισμένο 

πρόγραμμα. Γεύμα προς τους επίσημους καλεσμένους οι οποίοι ήταν :Οι Βασιλείς, ο 

Πρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο στρατηγός Νικόλαος 

Παπαδόπουλος (Παππούς), ο διοικητής Βορείου Ελλάδος, ο διοικητής Α΄ Σώματος 

Στρατού, ο διοικητής Χωροφυλακής, ο Νομάρχης, ο Σεβασμιώτατος. 

10-03-1954. 

ΙΘ) Έγκριση πίστωσης 120.000 δρχ. για την αγορά αντιτύπων του λευκώματος 

«Γεωργάκης Ολύμπιος», του ταξίαρχου Γεωργίου Σταυρίδη, έργο ιστορικής 

σημασίας, για εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Δήμου. 

ΚΒ) Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δέκα οικοπέδων από το Δ. Φ για την ενίσχυση 

των Αναπήρων και Θυμάτων πολέμου, κοντά στη ζωαγορά και δίπλα στα δέκα πέντε 

οικόπεδα που είχαν δωρηθεί παλαιότερα. 

01-12-1954. 

Β) Περί έγκρισης μετάβασης του δημάρχου Παντελή Παπαθανασίου για υπογραφή 

σύναψης δανείου 280.000 για την ύδρευση της πόλης και την ανέγερση τουριστικού 

ξενοδοχείου στην πόλη. 

17-12-1954 

ΙΓ) Έγκριση πίστωσης 2.000 δρχ. προς το γηροκομείο Καστοριάς, λόγω του ότι το 

1/5 των τροφίμων του είναι από την ευρύτερη περιφέρειας της Φλώρινας. Έσοδα δεν 

είχε από αλλού και η κρατική επιχορήγηση ήταν πενιχρή. 

30-01-1955. 

Αριθμ.15) Περί εορτασμού της 12-02-1955. Αποφασίστηκε: α) να γιορταστεί ημέρα 
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Κυριακή και όχι Τετάρτη, όπως έπεφτε, λόγω ημέρας της εβδομαδιαίας αγοράς της 

πόλης. β) Να προσκληθούν οι ξένοι που προσκαλούνταν κάθε χρόνο. γ) Να παρατεθεί 

γεύμα σε όλους τους επίσημους προσκεκλημένους και όλο το Δ. Σ. δ) 

Εξουσιοδοτήθηκε ο δήμαρχος να ορίσει ομιλητή για την εκφώνηση του πανηγυρικού 

της ημέρας. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο πρόεδρος του Φ. Σ. «Αριστοτέλης» Μιχαήλ 

Παπαδόπουλος, συνεχάρη για την εκλογή του το Δήμαρχο και το νέο Δ. Σ. και 

ζήτησε τη στήριξη του συλλόγου, που προεδρεύει. 

17-02-1955. 

Αριθμ. 32) Ψήφισμα για το θάνατο του Χρήστου Σιάκου, εξόχου ανδρός και 

επιστήμονα, ο  οποίος είχε προσφέρει πολλές και ύψιστες υπηρεσίες στην πόλη της 

Φλώρινας, τόσο ως δημοτικός σύμβουλος το 1929-1933 και 1951-1955 , και ως 

βουλευτής , και κυρίως για το ότι κατά την ταραχώδη και επικίνδυνη εποχή της 

κατοχής και της εισβολής των Γερμανών στην πόλη, λόγω της ιταμής αξιώσεως των 

Βουλγάρων από τους κατακτητές, περί εγκαθίδρυσης στο Δήμο βουλγαρικής 

δημοτικής αρχής, με δόλιο σκοπό της υπαγωγής της περιφέρειας στη βουλγαρική 

κατοχή. Τότε ο αείμνηστος Χρήστος Σιάκος ως γνώστης της γερμανικής γλώσσας, 

αυθόρμητα προσέτρεξε ενισχύοντας τις θέσεις του τότε δημάρχου Νικολάου Χάσου, 

απέτρεψαν την υπερφίαλη αυτή αξίωση «των εχθρών της φυλής μας», πείθοντας τους 

Γερμανούς ότι η Φλώρινα ήταν πάντοτε πόλη ελληνική. Αποφασίστηκε να του 

απονεμηθούν τιμές στην κηδεία δημοτικού συμβούλου εν ενεργεία. 

 

22-02-1955. 

Αριθμ. 47) Περί προτάσεως του δημοτικού συμβούλου Τ. Β. για τη λειτουργία από το 

Δήμο γραφείου τύπου. Το Δ. Σ. έκρινε αναγκαία τη λειτουργία του γραφείου. 

05-04-1955. 

Αριθμ. 72. Περί δωρεάν παραχώρησης προς το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας 
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οικοπέδου 2.000 τ.μ., για την ανέγερση 10 κατοικιών, για τη στέγαση παλαιών 

προσφύγων, πάνω από τον Παιδικό Σταθμό. 

05-04-1955. 

Αριθμ. 75. Περί μετονομασίας του συνοικισμού, με το ξενόφερτο όνομα, 

«Μοτεσνίτσης», με το όνομα «Ηράκλεια», σε ανάμνηση της αρχαίας πόλεως , η 

οποία ιδρύθηκε τον Γ΄ αι. από το Φίλιππο τον Ε΄ μεταξύ Φλώρινας και Μοναστηρίου. 

Αριθμ. 76. Περί μετονομασίας κάποιων οδών της πόλεως. Της οδού 

Κωνσταντινουπόλεως σε οδό Ανθυπολοχαγού Χαραλάμπους Καστρισιανάκη. 

Κομμάτι μεταξύ των οδών Π. Μελά και Κωνσταντινουπόλεως κάτω από την οδό 

Σταμπουλή, σε Κωνσταντινουπόλεως. Σε Αρχιμανδρίτου Παπαθανασίου, «0 οποίος 

με κίνδυνο της ζωής του απεστάλει από την Πρεσβεία, στο στρατόπεδο του τότε 

διαδόχου του Ελληνικού Θρόνου αειμνήστου Κωνσταντίνου, που είχε 

στρατοπεδεύσει κοντά στο Αμύνταιο, για την ταχύτερη απελευθέρωση της Φλωρίνης, 

που κινδύνευε να καταληφθεί από τον ολοένα προσεγγίζοντα Σερβικό στρατό», από 

Π. Μελά έως Στεφάνου Δραγούμη.  

Αριθμ. 79.Περί δωρεάν παραχώρησης δημοτικού οικοπέδου προς το σώμα Ελλήνων 

Προσκόπων για την ανέγερση προσκοπικής λέσχης. 

 03-05-1955 

Αριθμ. 102. Έγκριση πίστωσης 10.000 δρχ.  για τη μεγάλη συμφορά, εξαιτίας 

σεισμού, προς το Δήμο του Βόλου και των κοινοτήτων του νομού Μαγνησίας. 

23-05-1955. 

Αριθμ. 115. Περί παραθέσεως τιμητικού γεύματος προς τον υπουργό Εσωτερικών 

κ.Νικολίτσα. 

22-09-1955. 

Αριθμ.265. Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού για έξοδα υποδοχής των βασιλέων 

στην πόλη τα Φλώρινας. 
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Αριθ.308. Έγκριση πίστωσης 1.000 δρχ.  για τα έξοδα εορτασμού της 8ης Νοεμβρίου, 

επετείου  απελευθέρωσης από τον τουρκικό ζυγό. 

Αριθμ.330. Περί καθιερώσεως της 8ης Νοεμβρίου, ως ημέρας απελευθερώσεως της 

πόλης από τον τουρκικό ζυγό, ως επίσημης τοπικής γιορτής και έκδοση σχετικού 

διατάγματος, από το υπουργείο Εσωτερικών.  

Αριθμ. 331. Έγκριση πίστωσης 1440 δρχ.  για έξοδα παράθεσης γεύματος προς τιμήν 

των επίσημων προσκεκλημένων για τη γιορτή της 8ης Νοεμβρίου, επετείου της 

απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. 

19-01-1956 

Αριθμ.56Α) Διαταγή του Υ.Β.Ε. για να υποδείξει το Δ.Σ. πρόσωπο ή σύλλογο , για να 

τιμηθεί από το Ροταριανό Όμιλο Θεσσαλονίκης. Το Δ.Σ. αποφάσισε να υποδείξει το 

Φ. Σ. Φ. Α. για τη δράση του που με ποικίλες δραστηριότητες απέφυγε τη 

βουλγαροποίηση της περιοχής της Φλωρίνης. 

12-03-1956. 

Αριθμ.53) Ψήφισμα του Δ.Σ. για τη σύλληψη από τους Βρετανούς του εθνάρχου 

Μακαρίου. α)Διαμαρτύρεται για τη βάρβαρη απέλαση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 

και μελών της εθναρχίας της Κύπρου, αγωνιζομένων υπέρ της ελευθερίας. β) Ζητεί 

την άμεση επάνοδο του εθνάρχη και των μελών της εθναρχίας από την εξορία. γ) 

Εκφράζει τη συμπάθεια και το θαυμασμό προς το μαρτυρικό λαό της Κύπρου. δ) 

Απευθύνει πατριωτικό χαιρετισμό προς την οργάνωση της Ε. Ο. Κ. Α.  

21-03-1956. 

Αριθμ. 71.Μετονομασία συνοικισμού Μοτεσνίτσης σε συνοικισμό Σίμου Ιωαννίδου, 

ομωνύμου οπλαρχηγού του Μακεδονικού αγώνα καταγόμενου από τα Άλωνα  

Φλώρινας. 

Αριθμ. 72. Μετονομασία οδού από Καπετάν Σίμου σε Καπετάν Κρόμπα.. 
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19-04-1956. 

Αριθμ. 92. Περί υποδοχής υπουργού Βορείου Ελλάδος Παπαρηγόπουλου και 

παράθεση τιμητικού γεύματος. 

15-05-1956. 

Αριθμ.93. Περί εκδόσεως ψηφίσματος για την εκτέλεση δυο Κύπριων αγωνιστών 

Μιχαήλ Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου. 

Αριθμ. 105. Έγκριση σύστασης νομικού προσώπου με την επωνυμία Δημοτικό 

Γηροκομείο Φλωρίνης. (Δ. Γ. Φ. ). 

Αριθμ. 107. Έγκριση αγοράς από το Δ.Σ. των βιβλίων, «Οδηγός Μακεδονίας» και 

«Παύλος και Φρειδερίκη βασιλεύς και βασίλισσα των Ελλήνων». 

 

23-05-1956. 

Αριθμ.122. Έγκριση πίστωσης 65.000 δρχ.  για την ίδρυση δημοτικών αφοδευτηρίων 

στην πλατεία Ομονοίας. 

Αριθμ. 141. Συνδρομή εκ μέρους του Δ. Φ. για τη διοργάνωση των αγώνων των 

«Σπιτιών Παιδιού», από τη Βασιλική Πρόνοια, που θα διεξάγονταν στο γυμναστήριο 

της Φλώρινας. 

19-07-1956. 

Αριθμ. 172. Περί εκδόσεως ψηφίσματος ευγνωμοσύνης προς τον κ. Νικόλαο 

Παπανικολάου, διευθυντή υδρεύσεως του υπουργείου Δημοσίων Έργων, για τη 

συμβολή του στην ύδρευση της πόλης. 

19-09-1956. 

Αριθμ. 205. Έγκριση πίστωσης 2.500 δρχ. Εισφορά προς το γηροκομείο Καστοριάς. 
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Αριθμ. 220. Έγκριση πίστωσης 2000 δρχ για την ετοιμασία αίθουσας που είχε 

παραχωρηθεί από τη νομαρχία Φλώρινας, για τη λειτουργία μουσείου, στην πόλη της 

Φλώρινας, για την έκθεση μνημείων και σκευών. 

-Αριθμ. 230. Έγκριση πίστωσης 110 δρχ. για την αγορά δύο αντίτυπων του 

βραβευμένου από την Ακαδημία Αθηνών βιβλίου «Το τίμημα της Ελευθερίας», του 

Ακαδημαϊκού κ. Κούσουλα. 

01-11-1956. 

Αριθμ.241. Περί εορτασμού της 8ης Νοεμβρίου, ημέρας απελευθέρωσης από τον 

τουρκικό ζυγό. 

20-11-1956. 

Αριθμ.269. Έγκριση πίστωσης 2.052 δρχ. για την παράθεση τιμητικού γεύματος, 

προς τους επίσημους προσκεκλημένους, κατά την επέτειο της 8ης Νοεμβρίου 1956. 

10-12-1956. 

Αριθμ.332. Έγκριση πίστωσης 700 δρχ. ως έξοδα  παράθεσης τιμητικού γεύματος 

προς τον Αμερικανό Πρέσβη  Άγεν. 

05-02-1957. 

Αριθμ. 75. Έγκριση πίστωσης 1406 δρχ.  ως έξοδα πληρωμής για παράθεση 

τιμητικού γεύματος στις 12-02-1957. 

05-03-1957. 

Αριθ. 1. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης οικοπέδου προς το σωματείο «Φιλόπτωχος 

Αδελφότης η Αγάπη», περίπου 450 τ.μ, για την ανέγερση οικήματος. 

01-04-1957. 

Αριθμ.111. Έγκριση πίστωσης 3000 δρχ.  προς το Μ. Φ. για την έκθεση 

συγκεκριμένων αρχαιολογικών ειδών.  
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Αριθμ.116. Έγκριση πίστωσης για παράθεση τιμητικού γεύματος προς τον υπουργό 

Βορείου Ελλάδος κ. Παπαρρηγόπουλο, που είχε επισκεφθεί την πόλη για τα εγκαίνια 

του μουσείου Φλώρινας. 

02-05-1956. 

Αριθμ.121. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δημοτικής έκτασης χερσότοπου στη θέση 

Γιάτσοβο προς το Ταμείο Εθνικής Αμύνης. 

04-06-1957. 

Αριθμ.149. Έγκριση απόφασης για την ανέγερση 48 προσφυγικών κατοικιών. 

10-07-1957. 

Αριθμ.162. Περί παραχωρήσεως 5 δημοτικών οικοπέδων για τη στέγαση πέντε 

οικογενειών θυμάτων πολέμου. 

01-08-1957. 

Β.Περί ανακοινώσεως του Β. Δ. περί συστάσεως ιδρύματος με την επωνυμία 

Γηροκομείο Φλώρινας. 

02-10-1958. 

Αριθμ. 118. Περί αναθέσεως της κατασκευής του ανδριάντα του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, στο γλύπτη Δημήτριο Καλαμάρα, αντί του ποσού των 220.000 δρχ.  

05-05-1958. 

Αριθμ. 228.Περί προικοδοτήσεως πέντε κορασίδων, με το ποσό των 1.000 δρχ. την 

καθεμία. 

26-05-1958. 

Αριθμ.114.Περί σύναψης δανείου 75.000 δρχ. για την κάλυψη του χειμάρρου επί της 

οδού Σίνη Κοντογούρη.  

01-07-1958. 

Αριθμ. 147. Περί οριστικής απόφασης για δωρεάν παραχώρηση δημοτικού 

οικοπέδου, για την ανέγερση κτιρίου του Ο. Τ. Ε. 
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10-09-1958. 

Αριθμ.233. Έγκριση πίστωσης 100 δρχ. για την αγορά ενός λευκώματος με τίτλο, «Η 

Κύπρος μας». 

18-12-1957. 

Αριθμ.375 Έγκριση πίστωσης 220.000 δρχ. για έξοδα κατασκευής ενός εφίππου 

χάλκινου ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.  

 

03-10-1957. 

Αριθμ.302 Έγκριση πίστωσης 50 δρχ. για την αγορά του βιβλίου, «Το κράτος η 

μαρτυρική ζωή των αγροτών». 

Αριθμ. 304. Έγκριση πίστωσης 36 δρχ. Συνδρομή στην περιοδική έκδοση με τίτλο 

«Αντικομουνιστικό Περιοδικό». 

17-03-1954. 

Β) Έγκριση πίστωσης 20.00.000 δρχ.  για το Δημοτικό Νοσοκομείο Φλώρινας 

10-01-1954. 

Δ) Έγκριση πίστωσης 196.000 δρχ. για οδοιπορικά αστυφύλακος από τη μεταφορά 

της κοινής γυναικός Μ. Ι., για θεραπεία στη Θεσσαλονίκη. 

29-02-1954. 

ΚΑ) Έγκριση πίστωσης 250.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς την Ε. Τ. για τη 

μετάβασή της για νοσηλεία σε σανατόριο στη Θεσσαλονίκη ή Αθήνα. 

25-08-1954. 

Ζ) Έγκριση πίστωσης 200 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς τον Θ. Μ. για τα έξοδα 

αντιλυσσικής θεραπείας. 
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01-11-1954. 

ΚΒ) Έγκριση πίστωσης 450 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς τον Γ. Ε. Κ. για τη 

νοσηλεία του σε σανατόριο και την προμήθεια φαρμάκων. 

17-12-1954 

Ε) Έγκριση πίστωσης 200 δρχ. Οικονομική ενίσχυση προς τον άπορο Γ. Π. για έξοδα 

μετάβασης στη Θεσσαλονίκη για εγχείρηση των οφθαλμών της συζύγου του. 

05-04-1955. 

Αριθμ. 74. Έγκριση πίστωσης 180 δρχ για την αγορά φαρμάκων προς τους άπορυς  

και ασθενείς Ο.Π. και Α.Φ. 

14-06-1955. 

Αριθμ. 139. Έγκριση πίστωσης 198 δρχ. προς το χωροφύλακα Γ. Κ., ως αποζημίωση 

για έξοδα μετάβασης στη Θεσσαλονίκη για νοσηλεία στο δημοτικό νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης, της κοινής γυναικός Γ.Κ. 

10-11-1955.  

Αριθ.322. Έγκριση πίστωσης 20.000 δρχ. προς το δημοτικό νοσοκομείο Φλώρινας. 

Αριθμ.324. Έγκριση πίστωσης 90 δρχ. για έξοδα μετάβασης του άπορου Σ. Κ. Δ. στη 

Θεσσαλονίκη, για εγχείρηση των οφθαλμών του. 

14-11-1955. 

Αριθμ.323. Έγκριση πίστωσης 90 δρχ. για έξοδα μετάβασης της Α. Σ. για επίσκεψη 

στο ψυχιατρείο της Θεσσαλονίκης, στο οποίο νοσηλεύονταν ο γιός της, επειδή είχε 

καταστεί ψυχοπαθής, εξαιτίας κακουχιών από τη συμμετοχή του στον πόλεμο της 

Κορέας.  

 07-12-1955. 

Αριθμ.339. Έγκριση πίστωσης 100 δρχ. για έξοδα μετάβασης στη Θεσσαλονίκη για 

νοσηλεία της Ε. Φ. 



 136 

19-01-1956. 

Αριθμ.23. Έγκριση πίστωσης 900 δρχ. Οικονομική ενίσχυση της χήρας και θύματος 

πολέμου Α.χήρας Ι. Γ. για να μπορέσει να πληρώσει τα τροφεία της κωφάλαλης 

κόρης της, στο Ίδρυμα Κωφαλάλων Αθηνών. 

03-02-1956 

Αριθμ. 35. Έγκριση πίστωσης 126 δρχ.  προς το Θ. Ν. για αγορά φαρμάκων της 

κόρης του. 

12-03-1956. 

Αριθμ.56. Έγκριση πίστωσης 90 δρχ προς το Σ. Δ. για τη μετάβασή του στη 

Θεσσαλονίκη για την εγχείρηση των οφθαλμών του. 

05-04-1956. 

Αριθμ. 85. Έγκριση πίστωσης 1.500 δρχ. προς το Π.Ι. Κ. Π. Α. Φλώρινας για 

αντικατάσταση φθαρέντων ειδών εστίασης προς τους άπορους σιτιζόμενους της 

πόλης.  

03-07-1956. 

Αριθμ.156. Έγκριση πίστωσης 400 δρχ. προς τον Π. Τ. για την αγορά φαρμάκων. 

18-09-1956. 

Αριθμ.212. Έγκριση πίστωσης 500 δρχ. από για τη μετάβαση της Ε.Γ. στην Αθήνα 

και την εισαγωγή του γιού της, στο σανατόριο «Σωτηρία» Αθηνών. 

Αριθμ. 215. Έγκριση πίστωσης 500 δρχ. για τη μετάβαση της Ε. Τ. και ενός συνοδού 

και  εισαγωγής της στο άσυλο Ανιάτων ασθενειών στην Αθήνα. 

03-08-1956. 

Αριθμ.177. Έγκριση πίστωσης 400 δρχ. προς τον Κ. Χ. για τη μετάβαση του γιού του,  

για θεραπεία, στην ορθοπεδική κλινική Κιλκίς. 
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19-09-1956. 

Αριθμ.192. Έγκριση πίστωσης 400 δρχ. προς τον Γ. Κ. για τη μετάβαση του, με την 

ασθενή σύζυγό του για νοσηλεία σε νοσοκομείο των Αθηνών. 

Αριθμ.193. Έγκριση πίστωσης 450 δρχ. προς τον άπορο Γ. Χ. για τη μετάβασή του 

στο σανατόριο Ασβεστοχωρίου,  για θεραπεία του.  

01-11-1956. 

Αριθμ.252. Έγκριση πίστωσης 500 δρχ. προς τον Η. Γ. για τη μετάβασή του και την 

εισαγωγή του σε σανατόριο της Θεσσαλονίκης. 

17-12-1956. 

Αριθμ.342. Έγκριση πίστωσης 510 δρχ. για τη μετάβαση του Π. Δ. με συνοδό, σε 

δημόσιο λυσσιατρείο των Αθηνών, για τη θεραπεία του από τη λύσσα. 

21-01-1957. 

Αριθμ. 20.Έκριση πίστωσης 180 δρχ. προς την άπορη και ασθενή Ο. Π. η οποία 

έπασχε από σοβαρή ασθένεια και είχε κριθεί απαραίτητη η μετάβασή της με συνοδό 

για εγχείρηση στη Θεσσαλονίκη. 

05-02-1957. 

Αριθμ. 35.Έκριση πίστωσης 180 δρχ. προς την άπορο και ασθενή Σ. Τ. με συνοδό για 

εγχείρηση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. 

05-02-1957. 

Αριθμ. 36. Έκριση πίστωσης 5000 δρχ. ως εισφορά προς το δημοτικό νοσοκομείο 

Φλώρινας, για την αντιμετώπιση των αναγκών του. 

05-03-1957. 

Αριθμ.187. Έγκριση πίστωσης 60 δρχ. για έξοδα μετάβασης του φυματικού Σ. Τ. σε 

σανατόριο της Θεσσαλονίκης 
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04-06-1957. 

Αριθμ.138. Έγκριση πίστωσης 340 δρχ για τη μετάβαση του Ι. Λ. με το γιό του στην 

Αθήνα για την εισαγωγή και θεραπεία του γιού στο Λυσσιατρείο Αθηνών. 

Αριθμ.139. Έγκριση πίστωσης 165 δρχ. Σ. Κ.  για τη μετάβασή του στην Αθήνα και 

τη θεραπεία του σε σανατόριο προσβεβλημένου από φυματική πνευμονία. 

10-07-1957. 

Αριθμ.174.Έγκριση πίστωσης 250 δρχ. προς την Π. Λ. για την απολύμανση της 

οικίας της, μετά το θάνατο του συζύγου της, ο οποίος έπασχε από φυματίωση. 

01-08-1957. 

Αριθμ.181.Έγκριση πίστωσης 900 δρχ. για τα τροφεία της κωφάλαλης Ε. Γ. στο 

Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων Αθηνών. 

Αριθμ.183. Έγκριση πίστωσης 183 δρχ. για έξοδα μετάβασης του ψυχοπαθούς Π. Δ. 

σε ψυχιατρείο της Θεσσαλονίκης. 

05-09-1957. 

Αριθμ.328. Έγκριση πίστωσης 170 δρχ. για έξοδα μετάβασης της κωφάλαλης κόρης 

Σ. Γ. για την εισαγωγή της κόρης στο ίδρυμα Κωφαλάλων Αθηνών. 

03-03-1958. 

Αριθμ. 29. Έγκριση πίστωσης 240 δρχ. για έξοδα μετάβασης στη Θεσσαλονίκη, με 

συνοδό για την καρκινοπαθή Β. Ι. Ν. 

Αριθμ.35. Έγκριση πίστωσης 900 δρχ. για τροφεία της κωφάλαλης της Ε. Γ. στο 

ίδρυμα Πρόνοιας Κωφαλάλων Αθηνών. 

02-10-1958. 

Αριθμ. 251. Έγκριση πίστωσης 200 δρχ. για τη μετάβαση της Α. Λ. για την εισαγωγή 

της αδερφής της στο ψυχιατρείο της Θεσσαλονίκης. 
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10-01-1954. 

Ε) Έγκριση πίστωσης 2.000.000 δρχ. προς τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο 

Φλώρινας. 

ΣΤ) Έγκριση πίστωσης 500.000 δρχ. για την αγορά επάθλου που θα απονέμονταν 

στους χιονοδρομικούς αγώνες Βερμίου, στο Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο, 

τμήματος Φλωρίνης. 

ΙΗ) Έγκριση πίστωσης 2.000.000 δρχ. για την κάλυψη των αναγκών του 

φιλεκπαιδευτικού συλλόγου «Αριστοτέλης». 

10-03-1954. 

ΙΖ) Έγκριση πίστωσης 2.000.000 δρχ. για την αντιμετώπιση των πολλαπλών αναγκών 

τις Φιλαρμονικής του Δ.Φ.  

29-02-1954. 

Κ) Έγκριση πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως ενίσχυση της εφορίας  του Εθνικού 

Γυμναστηρίου Φλώρινας. 

03-02-1955. 

Αριθμ. 22) Έγκριση πίστωσης 2.500 δρχ. προς τον αθλητικό σύλλογο «Μέγας 

Αλέξανδρος».Για την κάλυψη των αναγκών του λόγω του ότι βρίσκονταν σε μεγάλη 

οικονομική δυσχέρεια. 

24-05-1955. 

Αριθμ. 124. Έγκριση πίστωσης 10.000 δρχ. για τις ανάγκες της χορωδίας του Φ. Σ. Φ. 

«Αριστοτέλης».  

14-06-1955. 

Αριθμ. 131. Έγκριση επιπλέον πίστωσης 1.000 δρχ. προς τον τοπικό Προσκοπικό 

Σύνδεσμο, για την κάλυψη των επιπλέον αναγκών του. 
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Αριθ. 132. Έγκριση πίστωσης 2.000 δρχ. προς το Εθνικό Γυμναστήριο Φλωρίνης, για 

τη διόρθωση και επαναλειτουργία των λουτρών του γυμναστηρίου 

22-09-1955. 

Αριθμ.345. Έγκριση πίστωσης 2.000 δρχ.  για οικονομική ενίσχυση προς το Εθνικό 

Γυμναστήριο Φλώρινας, για την κάλυψη των αναγκών του. 

03-02-1956. 

Αριθμ. 38. Έγκριση πίστωσης 1.000 δρχ. προς τον ορειβατικό σύλλογο Ε. Ο. Σ. για 

τη συμμετοχή του στους χιονοδρομικούς αγώνες στο Σέλι Βερμίου. 

29-05-1956. 

Αριθμ.140.Έγκριση πίστωσης 1000 δρχ. προς τον Ε.Ο.Σ.Φ. οικονομική ενίσχυση. 

18-09-1956. 

Αριθμ..229. Έγκριση πίστωσης 500 δρχ. προς τον Ε. Ο. Σ. για τη συμμετοχή του 

στους πανελλήνιους χιονοδρομικούς αγώνες στο Σέλι Βερμίου. 

Αριθμ. 248. Έγκριση πίστωσης 1.000 δρχ. προς το Ε. Γ. Φ. για τις ανάγκες της 

λειτουργίας του. 

27-01-1954. 

Δ) Έγκριση πίστωσης 500.000 δρχ. Χρηματικό βοήθημα προς το Ν. Μ. Α. 

τελειόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την 

αποπεράτωση των σπουδών του και τη λήψη του πτυχίου του. 

ΚΒ) Έγκριση πίστωσης 2.500.000 δρχ.  για τη συνέχιση του μαθητικού συσσιτίου της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλωρίνης. 

01-11-1954. 

ΙΓ) Έγκριση πίστωσης 10.700 δρχ. ως εισφορά για την Παιδαγωγική Ακαδημία, τα 

Δημοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία της πόλης. 



 141 

01-11-1956. 

Αριθμ. 240. Έγκριση πίστωσης αγοράς βιβλίων με τίτλο «Οδηγός Διδακτικής», για 

την άπορη σπουδάστρια της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Σ. Τ. 

20-11-1956. 

Αριθμ. 264. Έγκριση πίστωσης 400 δρχ. προς τη Φ. Γ. για την αγορά σχολικών 

βιβλίων. 

Αριθμ. 265. Έγκριση πίστωσης 1.750 δρχ. ως εισφορά του δήμου προς τα 

νηπιαγωγεία της πόλης. 

20-11-1956. 

Αριθμ.310. Έγκριση πίστωσης 999 δρχ., για την προμήθεια σχολικών βιβλίων 

απόρων μαθητών. 

20-03-1957. 

Αριθμ.67. Έγκριση πίστωσης 1.000 δρχ. προς το δημοτικό σχολείου οικισμού «Σίμος 

Ιωαννίδης», πρώην Μοτεσνίτσης. 

02-10-1958. 

Αριθμ.247. Έγκριση πίστωσης 1.000 δρχ. Οικονομική ενίσχυση προς το δημοτικό 

σχολείο του οικισμού «Σίμος Ιωαννίδης». 

26-05-1958. 

Αριθμ.113. Έγκριση πίστωσης 6.000 δρχ. για την διοργάνωση των ετήσιων 

περιφερειακών αγώνων των Γυμνασίων Φλώρινας και Καστοριάς. 

13-11-1957. 

Αριθμ.331. Έγκριση πίστωσης 3.000 δρχ. ως εισφορά στα νηπιαγωγεία της 

Φλώρινας. 

(4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) 
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04-02-1960. 

Αριθμ.24.Περί καθιερώσεως της δωρεάν παραχωρήσεως οικιών σε άπορους δημότες. 

15-12-11960 

Αριθμ.291. Έγκριση πίστωσης από 1.650 δρχ. προς το Φιλόπτωχο την Ιερά 

Μητρόπολη, στο σύλλογο Ελληνική Μέριμνα και στο Λύκειο Ελληνίδων, για 

διανομή βοηθημάτων σε απόρους, στις γιορτές. 

07-03-1961. 

Βιβλίο Πρακτικών 18/61 έως 176/61.1890Κεφ.27.σελ.23. 

 Έγκριση πίστωσης 57.000 δρχ. για διανομή βοηθημάτων σε απόρους. 

02-05-1961. 

Αριθμ.60. Έγκριση πίστωσης 25.000 δρχ. προς το Λύκειο Ελληνίδων για διανομή 

βοηθημάτων σε απόρους. 

Αριθμ.61. Έγκριση πίστωσης 10.650 δρχ. προς την Ελληνική Μέριμνα για διανομή 

βοηθημάτων σε απόρους. 

03-07-1961. 

Αριθμ.117. Έγκριση πίστωσης 1.117 δρχ. για «ταφεία απόρων». 

03-09-1962. 

Αριθμ.311. Έγκριση πίστωσης 9.000 δρχ. για την προικοδότηση έξι απόρων 

κορασίδων με το ποσό των 1.500 δρχ. την καθεμία. 

24-06-1963. 

Αριθμ.76. Έγκριση πίστωσης 7.000 δρχ. προς το Λ.Ε.Φ. για διανομή βοηθημάτων σε 

απόρους. 

28-03-1960. 

Αριθμ.99. Έγκριση πίστωσης 1.000 δρχ. για αγορά κυπέλου για τους κολυμβητικούς 

αγώνες Αμυνταίου.  
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Αριθμ.144. Έγκριση προκήρυξης διαγωνισμού για τη συγγραφή μελέτης της ιστορίας 

της πόλεως της Φλώρινας και δεύτερης μελέτης με θέμα, η Φλώρινα και ο 

Μακεδονικός Αγώνας. 

12-05-1960. 

Αριθμ. 152. Έγκριση πίστωσης 3.542 δρχ. για έξοδα παράθεσης γεύματος για 

συνέδριο Κοινοτικής Ανάπτυξης που είχε γίνει.  

Το Μήνα Μάιο έχουμε τα εγκαίνια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φλώρινας. 

02-06-1960.  

Αριθμ.174.Έγκριση πίστωσης 1.624 δρχ. για παράθεση τιμητικού γεύματος στους 

στρατιωτικούς ακολούθους χωρών του Ν. Α. Τ. Ο. 

21-06-60. 

Αριθμ.196. Έγκριση πίστωσης 300 δρχ. για την απονομή κυπέλλου για τους 

Πανδυτικομακεδονικούς αγώνες στίβου. 

Αριθμ. 211.Περί προικοδοτήσεως έξι απόρων κορασίδων με το ποσό των 1.500 δρχ. 

για την καθεμία. 

04-08-1960. 

Αριθμ. 218 Έγκριση πίστωσης 200 δρχ. για την αγορά ενός κυπέλου για τους αγώνες 

ναυτικών  εορτών που θα γίνονταν στις 7 Αυγούστου, στη Μεγάλη Πρέσπα. Οι 

αγώνες ήταν αφιερωμένοι «στην επέτειο της συντριβής του 

κομμουνιστοσυμμοριτισμού κατά τον Αύγουστο του 1949 και της επιθέσεως των 

Βουλγάρων κατά των βυζαντινών, κατά τον Αύγουστο του 1018». 

Αριθμ.219. Έγκριση πίστωσης 3.000 δρχ. προς το γηροκομείο Καστοριάς « Λαζάρου 

και Αθηνάς Π. Ρίζου». 

03-10-1960. 

Αριθμ.257. Έγκριση πίστωσης 1.500 δρχ. για την ενίσχυση του συλλόγου «Εθνικής 

Ενώσεως Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου Νομού Φλώρινας». 
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15-12-1960. 

Αριθμ.258.Περί ψηφίσματος για το θάνατο του στρατηγού Νικόλαου Παπαδόπουλου 

1η Δεκεμβρίου του 1961, επανομαζομένου «Παππού». Διοικητή της ΙΙ Μεραρχίας 

που είχε επιδείξει θάρρος και ηρωϊσμό, στη μάχη της 12-02-1949. 

Αριθμ.271. Έγκριση πίστωσης 5.000 δρχ. προς το Φιλόπτωχο της Ιεράς 

Μητροπόλεως. 

Αριθμ.293.Περί Έγκρισης παραχώρησης δημοτικού οικοπέδου για την ανέγερση 

Μουσείου. 

09-02-1961. 

Αριθμ. 217. Περί του τρόπου εορτασμού στις 8-11-1962, της πεντηκονταετηρίδας 

από την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. Εγκρίθηκε πίστωση 30.000 

δρχ. για τη εκτύπωση ιστορικού  

Αριθμ.10.Περί εορτασμού τις 12-02-1949. 

Αριθμ. 12.Περί σύναψης δανείου 5.800.000 δρχ. από το ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων με ετήσιο εποτόκιο 6%, για την κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου στην 

πόλη της Φλώρινας.  

03-07-1961. 

Αριθμ. 126. Έγκριση πίστωσης 20.000 δρχ. για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ 

Φλώρινας. 

03-08-1961. 

Αριθμ.156. Έγκριση πίστωσης 1.699 δρχ. για παράθεση γεύματος στο ξενοδοχείο 

«Ξενία», προς τιμήν των 30 τελειόφοιτων στρατιωτικών σχολών, που είχαν 

επισκεφτεί την πόλη. 

Αριθμ.163. Έγκριση πίστωσης 200.000 δρχ. για την κατασκευή μιας προτομής και 

ενός αδριάντα του οπλαρχηγού του Μακεδονικού αγώνα Καπετάν Κώττα. .Η 

προτομή θα στήνονταν στη γενέτειρά του και ο αδριάντας στη Φλώρινα.  
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01-09-1961. 

Αριθμ.218. Έγκριση πίστωσης 220 δρχ. για την προμήθεια κυπέλου για τους 

επερχόμενους Ναυτικούς Αγώνες, που θα διεξάγονταν στη λίμνη Πρεσπών. 

03-10-1961. 

Αριθμ.228. Έγκριση πίστωσης συμβολικής συμμετοχής 2.000 δρχ., για την 

κατασκευή προτομής του αείμνηστου βασιλέως Κωνσταντίνου, που θα στήνονταν 

στο διοικητήριο του 1ου συντάγματος πεζικού στη Φλώρινα. 

Αριθμ. 224. Έγκριση πίστωσης για την αγορά του βιβλίου «Εθνική Ελληνική 

Αντίστασις». 

Αριθμ. 253. Έγκριση πίστωσης 25.000 δρχ. προς το γλύπτη Δημήτριο Καλαμάρα, για 

την κατασκευή μιας προτομής του Καπετάν Κώττα που θα τοποθετούνταν στη 

γενέτειρα του οπλαρχηγού. 

01-10-1962. 

Αριθμ.326.Έγκριση παραχώρησης χώρου 10 τ. μ. στην πλατεία Ηρώων για την 

ανέγερση μνημείου για τους φονευθέντες χωροφύλακες, κατά τη διάρκεια του 

πολέμου. 

Αριθμ.327. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης προς το υπουργείο οικονομικών 

δημοτικού οικοπέδου 1398 τ.μ. στην περιοχή σιδηροδρομικού σταθμού, για την 

ανέγερση μουσείου. 

03-12-1962. 

Αριθμ.58.Περί υιοθεσίας του φυλακίου Νίκης, από το Δήμο Φλώρινας ως ένδειξη 

ευγνωμοσύνης προς τις εθνικές ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. 

24-06-1963. 

Αριθμ.93. Έγκριση πίστωσης 10.000 δρχ. προς τη διεύθυνση χωροφυλακής για την 

έκδοση τουριστικού οδηγού της πόλης, προς τιμήν των πεσόντων χωροφυλάκων. 
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29-07-1963. 

Αριθμ.109.Περί μετονομασίας της πλατείας Ρούσβελτ σε πλατεία Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού, για την επέτειο των εκατό χρόνων της ίδρυσής του, όσο και για 

την πολύτιμη προσφορά του στο έπος του 40. 

19-08-1963. 

Αριθμ.123. Έγκριση πίστωσης 135.000 δρχ. προς το Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Φλώρινας, για την ανοικοδόμηση του κτιρίου του και τη στελέχωση των γραφείων 

του. 

03-09-1963. 

Αριθμ.217. Έγκριση πίστωσης 145 δρχ.  Έπαθλο για τους αγώνες των Σπιτιών 

Παιδιού. 

05-12-1963. 

Αριθμ.244.Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του προέδρου των Ηνωμένων 

Πολιτειών Τζων Κέννεντυ. 

03-03-1960.  

Αριθμ.35. Έγκριση πίστωσης 5.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση της Εθνικής 

Οργάνωσης Μακεδονομάχων «Παύλος Μελάς».  

28-03-1960. 

Αριθμ.146. Έγκριση πίστωσης 20.000 δρχ. για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής του 

Δήμου Φλώρινας. 

11-05-1961. 

Αριθμ. 74. Έγκριση πίστωσης 20.000 δρχ. για την ενίσχυση του κολυμβητικού 

συλλόγου «Οδυσσεύς», για τη διαμόρφωση και καλλωπισμό του χώρου της πισίνας 

της γεωργικής σχολής. 
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12-05-1960. 

Αριθμ.156. Έγκριση πίστωσης 2.500 δρχ.  για καθένα από τους συλλόγους «Μέγας 

Αλέξανδρος» και «Ελλάς». 

02-06-1960.  

Αριθμ.177. Έγκριση πίστωσης 10.000 δρχ. για τις ανάγκες του συλλόγου 

«Αριστοτέλης».  

02-06-1960.  

Αριθμ 180. Έγκριση πίστωσης 15.200 δρχ. προς τον πανελλήνιο σύνδεσμο 

«Σχολικών Επικουρικών Υποτροφιών», για ενίσχυση μαθητών. 

21-06-60. 

Αριθμ.198. Έγκριση πίστωσης 565.000 δρχ. για οικονομική ενίσχυση όλων των 

συλλόγων της πόλης.  

11-06-1960. 

Αριθμ.206. Έγκριση πίστωσης 1.000 δρχ. Ενίσχυση προς το «Σώμα Προσκόπων 

Φλώρινας». 

08-06-1961. 

Αριθμ. 94. Έγκριση πίστωσης 120.000 δρχ. για την ενίσχυση της Φιλαρμονικής της 

πόλης 

Αριθμ.101. Έγκριση πίστωσης 1.650 δρχ. προς το Λύκειο Ελληνίδων  Φλώρινας.  

Αριθμ. 102. Έγκριση πίστωσης 6.000 δρχ. προς το Σώμα  Προσκόπων Φλώρινας.  

03-07-1961. 

Αριθμ.113. Έγκριση πίστωσης 55.000 δρχ. προς τη Φιλαρμονική του δήμου. 

01-09-1961. 

Αριθμ. 203. Έγκριση πίστωσης από 12.000 δρχ. για το Λύκειο Ελληνίδων και την 

Ελληνική Μέριμνα για τη συνέχιση του εθνικοκοινωνικού τους σκοπού. 
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03-12-1962. 

Αριθμ.361. Έγκριση πίστωσης 9.000 δρχ 5.000 δρχ. οικονομική ενίσχυση προς τον Ε. 

Ο. Σ. Φ.  

28-03-1960. 

Αριθμ.141. Έγκριση πίστωσης 2.000 δρχ. για την ενίσχυση της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Φλώρινας. 

Αριθμ. 45.Έγκριση πίστωσης 10.000 δρχ. για τη διοργάνωση εκδρομής, με τη 

συμμετοχή απόρων μαθητών, από την 8η τάξη των γυμνασίων, αρρένων και θηλέων. 

03-10-1960. 

Αριθμ.251. Έγκριση πίστωσης 9.000 δρχ. για αγορά γραφείων για το Γυμνάσιο 

Αρρένων Φλώρινας. 

07-03-1961. 

Κεφ.28. Έγκριση πίστωσης 16.750 δρχ. για υποτροφίες σε σπουδαστές. 

08-06-1961. 

Αριθμ. 85. Έγκριση πίστωσης 3.000 δρχ. για την ενίσχυση της Εμπορικής Σχολής 

Φλώρινας. 

03-10-1961. 

Αριθμ.225. Έγκριση πίστωσης 4.250 δρχ. για τα 23 δημοτικά σχολεία της πόλης. 

28-03-1960. 

Αριθμ. 50. Έγκριση πίστωσης 1680 δρχ. για μετάβαση ασθενών στη Θεσσαλονίκη 

και Αθήνα. 

28-03-1960. 

Αριθμ. 61. Έγκριση πίστωσης 611 δρχ. για αγορά φαρμάκων απόρων ασθενών. 

02-06-1960.  

Αριθμ.181. Έγκριση πίστωσης 510 δρχ. προς το Χ. Χ. για την αγορά φαρμάκων. 
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02-06-1960.  

Αριθμ.183. Έγκριση πίστωσης 170 δρχ. για τη μετάβαση στην Αθήνα του ασθενούς 

Γ. Μ. 

11-06-1960. 

Αριθμ. 204. Έγκριση πίστωσης 900 δρχ. για τα τροφεία της κωφάλαλης Ε. Γ. στην 

Αθήνα. 

03-11-1960. 

Αριθμ.264. Έγκριση πίστωσης 120 δρχ. για τη μετάβαση του ασθενούς Π.Δ. στη 

Θεσσαλονίκη. 

03-07-1961. 

Αριθμ.118. Έγκριση πίστωσης 865 δρχ. για έξοδα μεταβάσεως ασθενών στη 

Θεσσαλονίκη. 

01-09-1961. 

Αριθμ.195. Έγκριση πίστωσης 575 δρχ. προς το Β.Α. για αγορά φαρμάκων. 

Αριθμ.198. Έγκριση πίστωσης 340 δρχ. για τη μετάβαση του Π. Δ., για νοσηλεία 

στην Αθήνα. 

23-07-1962. 

Αριθ. 260. Έγκριση πίστωσης 1.260 δρχ. για αγορά φαρμάκων του άπορου ασθενή Ε. 

Π.  

08-06-1961. 

Αριθμ.80. Έγκριση πίστωσης 277 δρχ. για τη μεταγωγή της ψυχασθενούς Β. Γ. στη 

Θεσσαλονίκη. 

03-09-1963. 

Αριθμ.218. Έγκριση πίστωσης 1.173 δρχ. για μεταφορά κοινών γυναικών για 

νοσηλεία στη Θεσσαλονίκη. 



 150 

03-12-1962. 

Αριθμ.47. Έγκριση πίστωσης 300 δρχ. προς τον Ι. Σ. για την αγορά των φαρμάκων 

του. 

24-06-1963. 

Αριθμ.77. Έγκριση πίστωσης 522 δρχ. προς το Γ. Κ. για μετάβαση του με τον ασθενή 

γιό του, στην Αθήνα. 

09-02-1961. 

Αριθμ.15. Έγκριση πίστωσης 360 δρχ. για έξοδα μεταβίβασης ασθενών στη 

Θεσσαλονίκη. 

(5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) 

11-01-1964. 

Αριθμ.4. Έγκριση πίστωσης 340 δρχ. προς την άπορη Μ.Φ. για έξοδα μετάβασής της 

στην Αθήνα. 

Αριθμ.70. Έγκριση πίστωσης 1.700 δρχ. για ταφεία απόρων. 

04-09-1964 

129.Ψήφισμα για το Κυπριακό ζήτημα: «Σύσσωμος ο ακριτικός λαός της Φλώρινας, 

έχει στραμμένα τα βλέμματά του στη μαρτυρική Κύπρο, παρακολουθεί με ιδιαίτερη 

συγκίνηση τον ιερό αγώνα –δια την ένωσιν μετά της μητρός Ελλάδος.Αισθανόμαστε 

αποτροπιασμό για τη δολοφονία αθώων και ανυπεράσπιστων αδελφών από τους 

βομβαρδισμούς και από βίαιες πράξεις θρασύδειλων Τούρκων.Ευχόμαστε ολόψυχα ο 

ιερός αγώνας να βρει γρήγορα τη δικαίωσή του». 

11-09-1964. 

Αριθμ. 141.Περί μεταβάσεως του δημάρχου στην Αθήνα για να παραβρεθεί στους 

γάμους της Α. Μ. βασιλέως των Ελλήνων Κωνσταντίνου. 

03-11-1964. 

Αριθμ.161.Έγκριση πίστωσης για την αγορά ενός αναμνηστικού άλμπουμ, με 
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φωτογραφίες της πόλης της Φλώρινας, το οποίο δόθηκε ως δώρο για τους γάμους του 

τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. 

03-11-1964. 

Αριθμ.180. Έγκριση πίστωσης 188 δρχ. για την αγορά του βιβλίου 

«Απομνημονεύματα του στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή», για εμπλουτισμό της 

βιβλιοθήκης του δήμου. 

10-11-1964. 

Αριθμ. 209. Περί καθιερώσεως αστικής συγκοινωνίας στην πόλη της Φλώρινας. 

26-01-1965. 

Αριθμ.3 Έγκριση πίστωσης 120 δρχ., για την αγορά δέκα βιβλίων με τίτλο 

«Μακεδονικός Αγών και Καπετάν Άγρας». 

15-02-1965. 

Αριθμ.17.Έκδοση ψηφίσματος για τις διώξεις και πιέσεις των Τούρκων, προς τους 

Έλληνες της Κωνσταντινούπολης Ίμβρου και Τενέδου. 

15-05-1965. 

Αριθμ. 59.Περί ιδρύσεως Πνευματικού Κέντρου για την επιμόρφωση των ενηλίκων, 

στην πόλη της Φλώρινας. 

02-04-1965. 

Αριθμ 91.Περί αποφάσεως δωρεάς οικοπέδου για ανέγερση Πυροσβεστικού 

Σταθμού. 

04-05-1965. 

Αριθμ.112.Περί έκδοσης ψηφίσματος για τη διατήρηση των καταρρακτών Εδέσσης. 

27-05-1965. 

Αριθμ.127.Περί δωρεάς δημοτικής έκτασης 20.000 τ. μ. στο δημόσιο δασικό 

φυτώριο. 
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04-08-1965. 

Αριθμ.227. Έγκριση πίστωσης 200 δρχ. για την αγορά πέντε απολογητικών 

συγγραμμάτων του συγγραφέα Αναστάσιου Πιερία, για εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης 

του Δήμου. 

08-09-1965. 

Αριθμ.246. Έγκριση πίστωσης 110 δρχ. για την αγορά του βιβλίου «Αριστοτέλης 

Σταγειρίτης». Για εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Δήμου. 

23-12-1965. 

Αριθμ.325. Έγκριση πίστωσης 874 δρχ. για την παράθεση τιμητικού γεύματος την 8η 

Νοεμβρίου 1965. 

11-05-1966. 

Αριθμ.48. Έγκριση πίστωσης 200 δρχ. για αγορά επάθλου για τους αγώνες 

αθλοπαιδιών της ΙΧ Μεραρχίας. 

Αριθμ.54. Έγκριση πίστωσης 60 δρχ. για την αγορά ενός αντιτύπου βιβλίου του 

συγγραφέα Παντελή Αγγελόπουλου, με τίτλο «Πολιτική διοίκησης και 

αυτοδιοίκησης εις την Βόρειον Ελλάδα 1912-1925». 

08-06-1966. 

Αριθμ.133. Έγκριση πίστωσης 640 δρχ. για την εκδήλωση «Κωνσταντίνεια».  

08-07-1966. 

Αριθμ.149.Περί οριστικής δωρεάν παραχώρησης προς το υπουργείο Κοινωνικής 

Πρόνοιας, για την ανέγερση Εθνικού Παιδικού Σταθμού.Το οικόπεδο είναι σήμερα ο 

1ος Παιδικός Σταθμός στην οδό Σ. Κοντογούρη, Προύσσης και Δελαπόρτα. 

04-10-1966. 

Αριθμ.194. Έγκριση πίστωσης 60 δρχ. για την αγορά ενός αντιτύπου βιβλίου με τίτλο 

«Η Ελληνική αντίστασης 1940-1941»,του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ιστορικού 

τόμου της σειράς του Ελληνοϊταλικού Πολέμου. 
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18-11-1966. 

Αριθμ.211. Έγκριση πίστωσης 100 δρχ. για την αγορά δέκα φωτογραφιών Κυπρίων 

Ηρώων. 

19-12-1966. 

Αριθμ.225.Περί σύστασης Πνευματικού Κέντρου, επιμόρφωσης ενηλίκων στην πόλη 

της Φλώρινας. 

27-02-1967. 

Αριθμ.23.Περί εγκρίσεως προμήθειας ενός κυπέλου για τους Παμμακεδονικούς 

χιονοδρομικούς αγώνες, στο χιονοδρομικό κέντρο Βορείου Ελλάδος, στο Σέλι. 

18-05-1967. 

Αριθμ.119. «Το Δ. Σ. εκφράζει θερμότατα συγχαρητήρια προς την εθνική κυβέρνηση, 

για το εθνοσωτήριο έργο, το οποίο ανάλαβε στις 21-04-1967, με την αναίμακτη 

επέμβαση του στρατού και δηλώνει τη συμπαράσταση στη προσπάθεια της 

κυβέρνησης για την αναγέννηση της πατρίδας. Εύχεται ολόψυχα όπως ο Θεός 

αποδώσει το έργο επ΄αγαθώ του Ελληνικού Έθνους». 

12-04-1964. 

Αριθμ.40.Έγκριση πίστωσης 70.000 δρχ. Οικονομική ενίσχυση προς τη Φιλ. Δ. Φ. 

09-04-1964. 

Αριθμ.44. Έγκριση πίστωσης 15.000 δρχ. προς τον Α. Σ0 

08/08/1965 

Αριθμ.147. Έγκριση πίστωσης 10.000 δρχ. για τις ανάγκες του Α. Σ. Φ. 

«Νικηφόρος». 

07-12-1965. 

Αριθμ.321.Περί ορισμού δημοτικού συμβούλου για την εκπροσώπηση στο συνέδριο 

του Ε.Ο.Τ. 
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14-10-1965.  

Αριθμ.275. Έγκριση πίστωσης 25.000 δρχ. προς τη Φιλαρμονική  του Δήμου  

Φλώρινας. 

04-08-1965. 

Αριθμ.222. Έγκριση πίστωσης 550 δρχ. για την αγορά επάθλου για τους μαθητικούς 

αγώνες «Ακρίτεια», μεταξύ Σπιτιών Παιδιού. 

11-01-1964. 

Αριθμ.5. Έγκριση πίστωσης για έξοδα ειδών ιματισμού προς τον ασθενή Α. Τ. που 

νοσηλεύονταν στο σανατόριο Ασβεστοχωρίου. 

05-03-1964. 

Αριθμ.27. Έγκριση πίστωσης για φάρμακα απόρων ασθενών. 

23-04-1965. 

Αριθμ.44. Έγκριση πίστωσης 1.690 δρχ. για αγορά φαρμάκων για άπορους. 

04-05-1965. 

Αριθμ.117. Έγκριση πίστωσης 1.000 δρχ. για τις ανάγκες του Π. Ι. Κ. Π. Α. 

Φλώρινας. 

Η Μάχη της Φλώρινας, 12-2-1949 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_p6u-WEYHl00/SYr0CQ0nkmI/AAA
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Εφ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», 18/2/1949, σελ. 3 

ΠΩΣ ΔΙΕΞΗΓΧΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΙΣΤΟΡΙΣΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 4ΗΜΕΡΟΥ 

ΑΓΩΝΟΣ 

Υπό της Διευθύνσεως Τύπου του Γενικού Επιτελείου Στρατού ανεκοινώθησαν χθες 

τα κάτωθι σχετικώς με την μάχην της Φλωρίνης: 

1.Η μάχη της Φλωρίνης, η οποία ήρχισε την 3ην πρωϊνήν της 12.2.1949 με μίαν 

επίθεσιν των κομμουνιστών κατά της πόλεως και έληξε την εσπέραν της 15.2.49 με 

την κατατρόπωσιν αυτών και την καταδίωξίν των υπό του στρατού πρέπει να 

καταταχθή μεταξύ των περιφανών νικών του στρατού μας κατά του κομμουνισμού. 

Η μέθοδος της κατά της πόλεως επιθέσεως των κομμουνιστών είναι παρομοία με την 

εφαρμοσθείσαν εις Καρδίτσαν, Νάουσαν, Καρπενήσι κλπ. Μόνον τα αποτελέσματα 

υπήρξαν τελείως διάφορα. 

Δεν πρόκειται απλώς περί μιας μάχης, αλλά περί σειράς σκληρών αγώνων, οι οποίοι 

έλαβον χώραν κατά το πλείστον εις χιονοσκεπές ορεινόν έδαφος και υπό δυσμενείς 

καιρικάς συνθήκας. 

ΙΙ. Η εδαφική περιοχή, εις την οποίαν εξειλίχθη η σειρά αυτή των μαχών 

χαρακτηρίζεται από τα εξής: 

Η πόλις Φλώρινα ευρίσκεται εις την ανατολικήν έξοδον της στενωπού Πισοδερίου 

προς το υψίπεδον Φλωρίνης και δεσπόζεται από Βορρά μεν υπό αντειρίδος με 

υψοδείκτην 1033, από Νότου δε υπό της αντειρίδος Γκούσπα. Αυτή αύτη η πόλις δεν 

προσφέρεται δι άμυναν εις τας παρυφάς της, διότι το πέριξ έδαφος ανυψούται 

συνεχώς προς δυσμάς μέχρι της κυρίας κορυφογραμμής του Βίτσι. 
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Η κορυφογραμμή του Βίτσι αρχίζει από των γιουγκοσλαυϊκών συνόρων με 

κατεύθυνσιν από Βορρά προς Νότον και δια των κορυφών Τούμπα (2177)-υψ. 1903-

υψ. 1966-Κλοϊτσάτα (2110)-Πλάκα (1861)-Βίγλα (1982)-Δερβέν (1675)-Πλατύ 

(1757)-Γκλάβατα (1882)-κορυφή Βίτσι (2128)-Γκολίνα(1886)-Βέρμπιτσα(1685) 

καταλήγει εις στενόν Κλεισούρας. Νοτιώτερον Κλεισούρας απλώνεται το 

Σινιάτσικον. Η κορυφογραμμή αύτη παρουσιάζει μόνον μία διάβασιν, την διάβασιν 

Πισοδερίου, ύψους 1530 μ. 

Από την κορυφήν Γκολίνα εκσπάται με κατεύθυνσιν σχεδόν από δυσμών προς 

ανατολάς η κορυφογραμμή Μαλαρέκας, η οποία ενώνει το Βίτσι με το 

Καϊμακτσαλάν. 

Και η κορυφογραμμή αύτη δεν παρουσιάζει ειμή μόνον δύο διαβάσεις. Την του Κιρλί 

Δερβέν (Βεύης) από Β. προς Ν. και την του Γκορνιτσόβου (Κέλλης) από δυσμών 

προς ανατολάς. 

Όλαι αι ανωτέρω διαβάσεις δεσπόζονται εκατέρωθεν από φύσει οχυρά υψώματα. 

Δια των διαβάσεων τούτων διέρχονται και αι αμαξιτοί οδοί: 

-Φλώρινα-Πισοδέριον-Βατοχώρι-Κρουσταλλοπηγή. 

-Φλώρινα-Βεύη-Αμύνταιον-Κοζάνη. 

-Φλώρινα-Βεύη-Κέλλη-Έδεσσα. 

Επομένως αν τις καταλάβη ισχυρώς τας ανωτέρω διαβάσεις αποκλείει πλήρως πάσαν 

επικοινωνίαν του υψιπέδου Φλωρίνης μετά της υπολοίπου χώρας. 

ΙΙΙ. Εκ των μέχρι τούδε καταθέσεων 350 συλληφθέντων και παραδοθέντων 

συμμοριτών συνάγονται τα κάτωθι περί των συμμοριακών δυνάμεων, αι οποίαι 

ενήργησαν εις Φλώριναν. 

Μετά την αποπομπήν του Μάρκου από την «ψευδοκυβέρνησιν» και την αρχηγίαν του 

συμμοριακού στρατού, ο Ζαχαριάδης εγκαινίασε την νέαν πολιτικήν και 
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στρατιωτικήν γραμμήν του κόμματος, ηθέλησε να εξασφαλίση μίαν εντυπωσιακήν 

επιτυχίαν. 

Προς τούτο εξέλεξε τας καλυτέρας του μονάδας, τας οποίας συνεπλήρωσεν εις 

έμψυχον υλικόν με τα μαχητικώτερα στελέχη και άνδραςτων εις την περιοχήν Βίτσι 

δυνάμεων και δια τοιούτων ειδικώς αφιχθέντων εξ Αλβανίας. Τας μονάδας ταύτας 

συνεπλήρωσε και ενίσχυσε δι αφθόνου και αρίστου υλικού. 

Ολίγας ημέρας προ της επιθέσεως μετέβη προσωπικώς μετά των συνεργατών του 

Μπαρτζιώτα, Βλαντά και «αντιστρατήγου» (Τσαγκάρη) Γούσια και επεσκέφθη τας 

μονάδας της επιθέσεως, εις τας οποίας ωμίλησε και ετόνισε την σημασίαν της 

επιτυχίας της επιχειρήσεως. 

Εις τα συμβούλια των ανωτέρων ηγετικών στελεχών κατηρτίσθησαν τα σχέδια της 

επιθέσεως κατά της Φλωρίνης εν πάση λεπτομερεία. 

Δια την επίθεσιν ταύτην διετέθησαν τα 5/6 της δυνάμεως του Βίτσι, ήτοι 5 ταξιαρχίαι 

και 15 πυροβόλα των 75 και των 105 χιλ. 

Εν πρώτη γραμμή διετέθησαν: 

- Αι 14 και 18 ταξιαρχίαι από Βορρά. 

- Η 103 ταξιαρχία από Δυσμών και 

- Η 108 ταξιαρχία από Νότου. 

Η 107 ταξιαρχία ετηρήθη εν Δευτέρα γραμμή ως εφεδρεία, εις περιοχήν διαβάσεως 

Πισοδερίου. 

Το σχέδιον προέβλεπε την κατάληψιν της Φλωρίνης μέχρι της 8 πμ ώρας της 

12.2.1949 και εγκατάστασιν εις αυτήν έστω και δι ολίγον χρόνον ενός κλιμακίου της 

ψευδοκυβερνήσεως. 
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Δια την παρεπόδισιν της αποστολής ενισχύσεων εκ λοιπής περιοχής είχε προβλεβθή 

ενέργεια ετέρων συμμοριακών δυνάμεων δια την κατάληψιν των στενωπών Κιρλί 

Δερβέν και Γκορνιτσόβου και η ευρεία καταστροφή και ναρκοθέτησις των δι αυτών 

διερχομένων οδών. 

Δια τον εφοδιασμόν των μονάδων επιθέσεως δια πολενικού υλικού από πολλών 

ημερών έφθανον εις Βίτσι εξ Αλβανίας αυτοκίνητα πλήρη πυρομαχικών, ιματισμού 

και τροφίμων. 

IV. Η άμυνα της πόλεως Φλωρίνης κυρίως επί ωχυρωμένων σημείων Β.Δ. και Ν. της 

πόλεως. Εντός της πόλεως ήδρευεν η ΙΙ Μεραρχία. 

V. Αι συμμορικαί δυνάμεις επιθέσεως εκινήθησαν από της νυκτός της 10_11.2.49 και 

έφθασαν μέχρι πρωΐας 11.2.49 όπισθεν της κυρίας κορυφογραμμής του Βίτσι, ένθα 

διημέρευσαν. Κατά την ιδίαννύχτα άλλαι δυνάμεις επετέθησαν κατά ημετέρων εις 

στενωπόν Κιρλί Δερβέν, ίνα γίνωσι κύριοι αυτής. Απέτυχον μεν εις τούτο αλλά 

κατέστρεψαν την οδόν Κέλλης-εδέσσης και εναρκοθέτησαν την οδόν Βεύης –

Αμυνταίου. 

Από των εσπερινών ωρών της 11.2.49 αι δυνάμεις αύται εκινήθησαν ως εμφαίνεται 

εις το σχέδιον 1ον και την 3ην ώραν της 12.2.49 προσέβαλον όλα τα αμυντικά 

στηρίγματα της πόλεως. 

Η επίθεσις εξεδηλώθη δια σφοδρών πυρών όλων των όπλων και ιδίως αντιαρματικών 

εκτοξευτών. Κατ’ αρχάς τα κύματα της επιθέσεως έπεσαν εις τα ναρκοπέδια των 

στηριγμάτων, ενώ οι μικραί φρουραί των εφήρμοσαν το προπαρασκευασμένον 

σχέδιον αμύνης των. 

Η μάχη διεξήχθη με πείσμα. Οι συμμορίται δεν εφείσθησαν απωλειών και το πρώτον 

κύμα, διεδέχθη το δεύτερον κλπ. Οι στρατιώται ηγωνίσθησαν με αυτοπεποίθησιν και 

επιμονήν. Ο αγών έλαβε δραματικήν μορφήν μεταξύ 4ης και 6ης ώρας ότε εξειλίχθη 

εις σώμα προς σώμα τοιούτον. Το πυροβολικόν των συμμοριτών έβαλε και κατά της 



 159 

πόλεως συνεχώς. Τρία σημεία στηρίγματος από βορρά και δύο από νότον 

εκάμφθησαν μέχρι της 7ης ώρας. 

Συγχρόνως άλλαι συμμοριακαί δυνάμεις εξεχύθησαν μεταξύ των χώρων 

σταθμεύσεως των εκτός της Φλωρίνης ημετέρων δυνάμεων, τας οποίας δια σφοδρών 

πυρών και αλλαχού και επιθέσεων προσεπάθησαν να απασχολήσουν επιφέρουσαι και 

σύγχυσιν. Η 103 συμμοριτική ταξιαρχία ιδία από νότου διείσδυσε μεταξύ των 

ημετέρων έξω της Φλωρίνης δυνάμεων και αφού κατέβαλε δεσπόζοντα σημεία 

επεχείρησε να προσβάλη ταύτας. 

Ούτω μέχρι της 7ης ώρας η πρωτοβουλία ανήκεν εις τους συμμορίτας και μέχρι της 

8ηςεπέτυχον ούτοι την μεγαλυτέραν προσέγγισην προς τα εξωτερικά φυλάκια της 

πόλεως. 

Το Εγγύτερον σημείον προς την πόλιν, εις το οποίον έφθασαν οι συμμορίται απείχεν 

περί τα 1.000 μέτρα εξ αυτής. 

Εντός ελαχίστου χρόνου από της εκδηλώσεως της συμμοριακής επιθέσεως αι 

διοικήσεις του στρατού εξετίμησαν την κατάστασιν και έλαβον τα μέτρα των. 

Πρωταρχικόν ήτο η απόκρουσις της επιθέσεως. 

Από της νυκτός εκινήθησαν ημέτερα τμήματα δια την εν’ισχυσιν των αμυνομένων, 

ενώ προς βορράν ήρχισαν αντεπίθεσιν δια την ανακοπήν της επιθέσεως. Την 

7ην ώραν περίπου η ισορροπία επετεύχθη. 

Από εκείνης της στιγμής η διοίκησις του στρατού Φλωρίνης ανέλαβεν την κυρίως 

αντεπίθεσιν. 

Δυνάμεις στρατού ετέθησαν εις κίνησιν εξ όλων των χώρων σταυθμεύσεώς των (όρα 

σχέδιον 2ον ) και κατέλαβον εν τάχει τας καθοριζομένας βάσεις εξορμήσεώς των, 

παρά τα παρενοχλητικά πυρά του πυροβολικού των συμμοριτών. 
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Ούτω από 8ης ώρας ήρξατο η εξόρμησις των ημετέρων τμημάτων σχεδόν συγχρόνως 

εις όλα τα σημεία. 

Εντός των πρωινών ωρών εξεκαθαρίσθησαν τα νοτίως της πόλεως Φλωρίνης και 

Σκόπιας διεισδύσαντα τμήματα της 108 συμμοριακής ταξιαρχίας. Ο αριθμός των 

συλλαμβανομένων ηύξανε συνεχώς. 

Προς βορράν σκληροί αγώνες διεξήχθησαν κατά των 14,18 και 103 ταξιαρχιών και 

δια συνεχών προσπαθειών κατελήφθη μέχρι εσπέρας η σειρά των αντερεισμάτων της 

Μπασαροβίτσας. 

Η αεροπορία από της εω μέχρι της νυχτός έδρασεν άνευ διακοπής. Οι πυροβολισμοί, 

οι ρουκετοβολισμοί και οι βομβαρδισμοί ήσαν συνεχείς. 

Ούτω έληξεν η πρώτη ημέρα. 

Ο κίνδυνος δια την Φλώριναν απεμακρύνθη, αλλά το πυροβολικόν των συμμοριτών 

έβαλεν ακόμη κατά της πόλεως. 

Η συμμοριακή ηγεσία επείσθη ότι απέτυχε και κατέβαλεν υπερανθρώπους 

προσπαθείας πλέον όπως περισώση τα ράκη των ταξιαρχιών της. Προς τούτο 

ενέπλεξε την 107 εφεδρικήν ταξιαρχίαν ίνα συγκρατήση τους ημετέρους. Κατέλαβεν 

δι αυτής την μοναδικήν διάβασιν του Πισοδερίου (Βίτσι) και την εναρκοθέτησεν. 

Το ηθικόν των συμμοριτών υπέστη τρομακτικήν μείωσιν. Από της πρωΐας της 13-2-

49 ήρχισεν ο αγών καταδιώξεως, αγών κυρίως όχι κατά των συμμοριτών, αλλά κατά 

της χιόνος. Διότι όσο προχώρουν τα τμήματα, τόσον ανήρχοντο προς Βίτσι, όπου η 

χιών υπερέβαινεν το μέτρον πανταχού. 

Συγχρόνως με την ανωτέρω αντεπίθεσιν τμήματα της Χ Μεραρχίας ενήργησαν 

ισχυράς αντεπιθέσεις αντιπεριπασμού εις περιοχήν κορυφής Βίτσι και δυτικώτερον 

ίνα μη επιτρέψουν εις τους συμμορίτας να αποσύρουν εκείθεν δυνάμεις. 
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Οι αγώνες αυτοί υπό δυσμών και από νότου συνεχίσθησαν μέχρις εσπέρας 15-2-49 

ότε δέον να θεωρηθή η μάχη της Φλωρίνης λήξασα. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπον έληξε η μάχη της Φλωρίνης. 

Αι απώλειαι είναι οι εξής: 

Ημετέρων νεκροί 4 αξιωματικοί και 40 οπλίται, τραυματίαι 13 αξιωματικοί και 207 

οπλίται, αγνοούμενοι 2 αξιωματικοί και 33 οπλίται. 

Συμμοριτών νεκροί καταμετρηθέντες 783, συλληφθέντες και παραδοθέντες 350. Εις 

τούτους δεν συμπεριλαμβάνονται οι ταυματίαι και οι κρυοπαγημένοι. 

Λάφυρα: 14 όλμοι, 3 πολυβόλα, 93 οπλοπολυβόλα, 405 τυφέκια, 440 αντιαρματικαί 

γροθιές, 120 ατομικά αυτόματα, 126 νάρκαι και πολλά άλλα υλικά και πυρομαχικά. 

Αλλά τα αποτελέσματα της μάχης της Φλωρίνης είναι πολύ σημαντικώτερα. 

Είναι ηθικά κατά της νέας ηγεσίας του Ζαχαριάδη και πολιτικά κατά του κόμματός 

του. Είναι η πρώτη μάχη, την οποίαν δίσει και η πρώτη ήττα την οποίαν υφίσταται. 

Πρέπει να σημειωθή εδώ ότι ο κομμουνισμός εις την Φλώριναν δεν εύρεν μόνον τον 

στρατόν αντιμέτωπον, εύρε και τον λαόν της Φλωρίνης, ο οποίος σύσσωμος παρά το 

πλευρόν του στρατού επολέμησεν εις την πρώτην γραμμήν. Και τούτο έχει 

μεγαλυτέραν σημασίαν. 

Εκ της Διευθύνσεως Τύπου ΓΕΣ 

http://akritas-history-of-makedonia.blogspot.gr/2010/02/12-2-1949.html 

 

Πρακτικά 21-02-1949. 

Στρατηγός Νικόλαος Παπαδόπουλος (Παππούς). 
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Πρακτικά 19-10-1949. 

 

Ελένη Θ. Δημητρίου- Νοσοκομείο Φλώρινας.(Πληροφορίες από διευθυντή 

Νοσοκομείου Φλώρινας κ. Μπάτσκο Ευάγγελο). 

Η μεγάλη ευεργέτις του Νοσοκομείου κατάγονταν από το Μεγάροβο, ένα μεγάλο κι 

ωραίο χωριό έξη μόλις χιλιόμετρα έξω από το αλησμόνητο Μοναστήρι, στις υπωρείες 

του επιβλητικού Περιστερίου. Ήταν γόνος της οικογένειας Μοίρα και κατόπιν 

σύζυγος του Θεοχάρη Δημητρίου, ο οποίος, μαζί νε τον αδελφό του Ιωάννη 

ανεδείχθησαν ως τους πιο μεγάλους ευργέτες του Μοναστηρίου.Η Ελένη Δημητρίου 

έζησε τα πρώτα χρόνια στο Μεγάροβο μέσα σε οικογενειακή θαλπωρή, σ΄ένα 

περιβάλλον, που πάλονταν από αγνό πατριωτισμό. Γαλουχήθηκε με το ανόθευτο 

μεγαλείο της ελληνικής φυλής και του ελληνικού πνεύματος. Έτσι μέσα της κτίσθηκε 

ένας υπέρκαλλος ναός της Ελλάδος και μια βαθιά πίστη στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
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μας. Προικισμένη με αυτά τα ιδανικά, όταν βρέθηκε η ίδια στην χώρα των Φαραώ, 

την πλούσια τότε Αίγυπτο, δεν άργησε να ενώσει την ζωή της με τον εκεί πλούσιο 

εγκατεστειμένο συγχωριανό της Θεοχάρη Δημητρίου, του οποίου έγινε σύζυγος.Από 

εκεί μαζί με τον αδελφό Ιωάννη Δημητρίου, πλημμυρισμένοι από αγάπη προς την 

πατρίδα, σκόρπισαν απλόχερα την ευλογία των ευεργεσιών τους στο σκλαβωμένο 

Μοναστήρι. Εκεί έκτισαν και συντήρησαν με δικές τους δαπάνες Παρθεναγωγείο, 

όπου φοιτούσαν οι κοπέλες του Μοναστηρίου και των περιχώρων, Νηπιαγωγείο και 

ένα περικαλές Νοσοκομείο, με την ονομασία «Ευαγγελισμός», το οποίο σώζονταν 

και λειτουργούσε πριν μερικά χρόνια. Ο καθένας αντιλαμβάνεται την τεράστια εθνική 

σημασία των ιδρυμάτων, αυτών, όπου εν μέση τουρκοκρατία, οι ελληνόπαιδες και τα 

ελληνόπουλα του Μοναστηρίου και των περιχώρων, βαπτίζονταν στην αθάνατη 

ελληνική παιδεία, κρατώντας, έτσι άσβεστα το καντηλέρι της Ελλάδος και της 

ελπίδος ενσωματώσεως μ’ αυτήν, ενώ όλοι οι κάτοικοι της περιοχής Μοναστηρίου, 

αδιακρίτως φυλής και θρησκεύματος, εύρισκαν στοργικό καταφύγιο στο Νοσοκομείο 

για την περίθαλψή τους.Όταν πια η κακή μοίρα και η αναλγησία των «συμμάχων», 

παρέδωσαν το Μοναστήρι στους Σέρβους, οι πιο πολλοί Μαναστηριώτες, με 

σφιγμένη την καρδιά και βουρκωμένα τα μάτια,πήραν το θλιβερό δρόμο της 

προσφυγιάς για το «Ελληνικό», όπως έλεγε ένα τραγούδι τους.Πολλοί από τους 

Μοναστηριώτες236 αυτούς εγκαταστάθηκαν στην Φλώρινα. Αυτό  το ήξερε η Ελένη 

Δημητρίου. Και όταν ήλθε η ώρα της κλήσεως της από τον Ύψιστο, άφησε με τη 

διαθήκη της στον Δήμο Φλωρίνης τριάντα τρία και μισό φεδάνια πλούσιας αγροτικής 

γης της Αιγύπτου και ομολογίες του δανείου «Ουνιφιέ», με σκοπό από την πώλησή 

τους να διατεθεί το ποσό των 3.000 χρυσών λιρών για την ανέγερση στην Φλώρινα 

σχολείου ή νοσοκομείου και με τους τόκους των υπολοίπων να καλύπτεται η 

συντήρησή του. Εκείνη ακριβώς την εποχή το 1934 στον χώρο, όπου βρίσκεται 

                                                 

 

236 Βλέπε περισσότερα Ιστορία του Μοναστηρίου της Πελαγονίας  και των περιχώρων.Ο Ελληνισμός η 

εθνική και κοινωνική διάσταση.Αντώνης Μιχ. Κολτσίδας.Εκδοτικός Οίκος Κυριακίδη Α.Ε. 

Θεσσαλονίκη 2003. 
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σήμερα το νοσοκομείο μας, ο Δήμος Φλωρίνης είχε αρχίσει τις πρώτες εργασίες 

ανεγέρσεως του νοσοκομείου. Οι εργασίες είχαν σταματήσει ελλείψει χρημάτων. Ως 

θεία ευλογία η μεγάλη δωρεά της Ελένης Δημητρίου, χάρις στην οποία 

αποπερατώθηκε το μεγαλοπρεπές για την εποχή κτιριακό συγκρότημα του 

νοσοκομείου, το οποίο το 1939, επί δημαρχίας Νικολάου Χάσου, άρχισε να 

λειτουργεί, με την ονομασία «Δημοτικό Νοσοκομείο Φλωρίνης «Ελένη Θ. 

Δημητρίου». Το όνομά της φέρει και σήμερα, αν και από της 1ης Οκτωβρίου 1957 

περιήλθε στο Κράτος.Είναι  περιττό να αναφερθούν οι πολύτιμες υπηρεσίες,εθνικές 

και κοινωνικές, που χάρις στην μεγάλη δωρεά της Ελένης Δημητρίου, προσέφερε το 

Νοσοκομείο μας και το άξιο εκάστοτε προσωπικό του στην κοινωνία του νομού 

Φλωρίνης και γενικότερα στο έθνος, ιδίως κατά τις κρίσιμες πολεμικές περιόδους.

 ( Φωνή της Φλωρίνης-Ευεργέτις της Φλωρίνης η Μεγάλη Μοναστηριώτισσα 

Ελένη Θ. Δημητρίου.Του Θεοδ. Λ. Βόσδου) 
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Πρακτικά 18-02-1950 

 

Πρακτικά 20-05-1951 

 Μνήμη Παντελή Παπαθανασίου, δημάρχου Φλωρίνης (1951-1959) 
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Στο σημερινό φύλλο το «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ» θα ανοίξει ο συμπολίτης 

μας Αθανάσιος Βογιατζής, ο γνωστός σε όλους μας συλλέκτης χιλιάδων 

φωτογραφιών από την Φλώρινα και τις δραστηριότητές της από το μακρύ παρελθόν 

μέχρι σήμερα, αλλά και ιστορικών κειμένων. Το κείμενό του αναφέρεται στον επί 

πολλά έτη διατελέσαντα Δήμαρχο Φλωρίνης αείμνηστο Παντελή Παπαθανασίου και 

παράλληλα σε πολλά ιστορικά γεγονότα της μακρινής εκείνης εποχής. Διαβάστε το. 

Τον Ιανουάριο που μας πέρασε, συμπληρώθηκαν 35 ολόκληρα χρόνια από τον 

θάνατο του παλιού Δημάρχου Φλωρίνης, Παντελή Παπαθανασίου (1885-1976). 

Επειδή στην μνήμη των παλιών Φλωρινιωτών έχει μείνει ως ένας από τους πιο 

δραστήριους και δυναμικούς Δημάρχους της πόλης μας, στους δε νεωτέρους είναι 

σχεδόν άγνωστος, αξίζει νομίζω να του αφιερώσουμε το κείμενό μας αυτό. 

Ο αείμνηστος Δήμαρχος Παπαθανασίου, άρχοντας του παλιού καιρού, είχε γεννηθεί 

στην Φλώρινα, την οποία υπεραγαπούσε, το έτος 1885 και κατοικούσε μέχρι τον 

θάνατό του, σε ηλικία 91 ετών, σε ένα παλιό αρχοντικό της οδού Καλλέργη, στο 

κέντρο της πόλεως, το οποίο διασώζεται μέχρι σήμερα. 

Πατέρας του ήταν ο Ιερέας Παπαθανάσης Παπαϊωάννου (1850-1946), ο οποίος είχε 

χειροτονηθεί το 1894 και του οποίου η συμβολή στην απελευθέρωση της πόλης μας 

από τους Τούρκους το 1912 ήταν καθοριστική, καθότι ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής 

http://users.sch.gr/spipap/florinapa
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Προκρίτων κατοίκων της Φλώρινας, που είχε συσταθεί για την απελευθέρωσή της. Η 

Επιτροπή αυτή, με κίνδυνο της ζωής των μελών της κατά την μετάβασή τους, πήγε 

και ειδοποίησε τον Ελληνικό Στρατό, που βρίσκονταν κοντά στο Αμύνταιο, για να 

έρθει εσπευσμένα και να απελευθερώσει την πόλη μας, όπως και έγινε, 

προλαβαίνοντας έτσι κατά μισή ώρα τον Στρατό των Σέρβων. 

Ο Παντελής Παπαθανασίου, απόφοιτος του Ελληνικού Γυμνασίου Μοναστηρίου, από 

την εποχή της τουρκοκρατίας ακόμη και για πολλές δεκαετίες, διεδραμάτισε 

σημαντικό ρόλο τόσο στα πολιτικά, όσο και στα πολιτιστικά πράγματα της πόλης 

μας. ΄Οπως μου έχει πει η μοναδική εγγονή του Παπαθανασίου, γνωστή οδοντίατρος 

της πόλης μας και αγαπημένη μου εξαδέλφη κ. Ελένη Βογιατζή –  

 

Καντιδάκη, ο παππούς της, σε νεαρότατη ηλικία, στα δύσκολα χρόνια της 

τουρκοκρατίας, έδωσε εντολή σε μιά ορχήστρα Φλωρινιωτών, σε κάποια γιορτή, να 

παίξει τον Εθνικό μας ΄Υμνο. Οι τουρκικές αρχές τον συνέλαβαν, τον καταδίκασαν 

και για ένα χρονικό διάστημα έμεινε έγκλειστος στις φυλακές του Μοναστηρίου. Εκεί 

ο Παπαθανασίου γνώρισε τον μετέπειτα Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα (1886-

1972), που εκείνα τα χρόνια υπηρετούσε ως διάκονος στην Μητρόπολη Πελαγονίας-

Μοναστηρίου και αναπτύχθηκε μεταξύ τους μια μακρόχρονη και δυνατή φιλία. Το 

έτος 1908, μαζί με άλλους νέους της εποχής, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του 

περίφημου πρώτου Μουσικού Συλλόγου Φλωρίνης «Ο ΟΡΦΕΥΣ», ο οποίος για 

πολλά χρόνια έτερψε τους παλιούς Φλωρινιώτες. Αργότερα, από την 1η Νοεμβρίου 

1920 έως την 21η Σεπτεμβρίου 1922, σύμφωνα με το Μητρώο της Βουλής που έχω 

στην κατοχή μου, διετέλεσε Βουλευτής Φλωρίνης της Γ΄ Εθνοσυνέλευσις (Βουλή 

των Ελλήνων: Μητρώο Πληρεξουσίων, Γερουσιαστών και Βουλευτών 1822-1935, 

Αθήνα 1986, σελ. 260). 

Ο Παπαθανασίου ήταν προσωπικός φίλος και οπαδός του μεγάλου ΄Ελληνα 

πολιτικού, διπλωμάτη και εξαίρετου συγγραφέα ΄Ιωνα Δραγούμη (1878-1920), που 
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από το 1915 έως το 1920 υπήρξε Βουλευτής του Νομού μας και που τόσο άδικα 

έχασε την ζωή του, στα ταραγμένα χρόνια του εθνικού διχασμού. 

Ο Ίων Δραγούμης, από τα νεανικά του ακόμη χρόνια και μέχρι τον θάνατό του, 

κρατούσε ημερολόγιο (1895-1920), το οποίο αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών 

για τα ιστορικά και όχι μόνο, γεγονότα της εποχής του.Πριν από 25 περίπου χρόνια, ο 

γνωστός εκδοτικός οίκος «ΕΡΜΗΣ» των Αθηνών, άρχισε να εκδίδει σε σειρά τόμων, 

το θαυμάσιο αυτό ημερολόγιο του ΄Ιωνα Δραγούμη, με τον τίτλο «ΦΥΛΛΑ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ», τα οποία έχω στην βιβλιοθήκη μου. Δυστυχώς μέχρι σήμερα 

έχουν εκδοθεί τέσσερις μόνον τόμοι (όχι κατά απόλυτη χρονολογική σειρά) και 

υπολείπονται άλλοι δύο, οι τόμοι Β΄ και Γ΄. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Φλώρινα 

παρουσιάζει ο Ε΄ τόμος (1913-1917), την περίοδο δηλαδή που ο Δραγούμης ήταν 

Βουλευτής Φλωρίνης και στον οποίο τόμο συχνά αναφέρεται σε γεγονότα του Νομού 

μας. 

Δήμαρχος Φλωρίνης ο Παπαθανασίου εξελέγη για δύο συνεχείς τετραετίες, από την 

15-4-1951 μέχρι την 5-4-1959. Με τα μεγάλα και σημαντικά έργα που 

πραγματοποίησε επί Δημαρχίας του, όπως το δίκτυο υδρεύσεως-αποχετεύσεως, 

γέφυρες και κρηπιδώματα του ποταμού, ασφαλτοστρώσεις οδών, πεζοδρόμια, άλση 

κ.λ.π., αναμόρφωσε την μεταπολεμική Φλώρινα, συνεχίζοντας έτσι το έργο των 

άξιων προπολεμικών προκατόχων του, αειμνήστων Δημάρχων Φλωρίνης Στέργιου 

(Τέγου) Σαπουντζή (1877-1960), Ιωάννη Θεοδοσίου (1881-1972), Νικολάου Χάσου 

(1892-1943) και άλλων. Στον τοπικό τύπο της δεκαετίας του 1950, συναντάμε 

πληθώρα έργων που έγιναν τότε και δεν μπορούμε δυστυχώς να απαριθμήσουμε. 

Αλλά και στα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του 1940, ο Παντελής Παπαθανασίου με 

το κύρος που διέθετε και τον σεβασμό που ενέπνεε σε όλους, βοήθησε πολλούς 

Φλωρινιώτες από άσχημες καταστάσεις. ΄Εχω ακούσει προσωπικά παλιό 

Φλωρινιώτη, μακαρίτη τώρα, να διηγείται ότι την ζωή του την χρωστούσε στον 

Παπαθανασίου και αναφέρονταν με συγκίνηση σε αυτόν. Είχε μεσολαβήσει ο 
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Παπαθανασίου στον τότε Πρόεδρο του Εκτάκτου Στρατοδικείου, που συνεδρίαζε 

στην Φλώρινα και έσωσε τον συμπολίτη μας, που δικάζονταν, από σίγουρη εκτέλεση. 

Θυμάμαι τον Δήμαρχο Παπαθανασίου, προς το τέλος της δεκαετίας του 1950 και όλη 

την δεκαετία του 1960, σε προχωρημένη τότε ηλικία, να περνάει συχνά από την παλιά 

γέφυρα της γειτονιάς μου, στην συμβολή των οδών Ελευθερίας, Αβέρωφ και 

Αιμιλιανού, την οποία αυτός είχε κατασκευάσει (1953) και να κατευθύνεται, με το 

επιβλητικό του παράστημα και το άψογο πάντα ντύσιμό του (κοστούμι, 

ρεμπούμπλικο, παπιγιόν, μπαστούνι, το απαραίτητο μαντηλάκι και την αχώριστη πίπα 

του), στο σπίτι των παιδιών του, των καλών μου θείων Χρυσάνθης και Θεόδωρου 

Βογιατζή. Η μοναχοκόρη του Παπαθανασίου Χρυσάνθη, καλλονή της εποχής της, 

είχε παντρευτεί με τον παλιό γνωστό οδοντίατρο της πόλης μας Θεόδωρο Βογιατζή 

(1904-1973). Πολλά χρόνια αργότερα, ο διάσημος σκηνοθέτης Θεόδωρος 

Αγγελόπουλος, γύρισε στα αρχοντικά αυτά σπίτια των αρχών του 20ου αιώνα, των 

αδελφών Βογιατζή, μερικές σκηνές από την ταινία του «Ο Μελισσοκόμος», με 

πρωταγωνιστή τον μεγάλο Ιταλό ηθοποιό Μαρτσέλο Μαστρογιάνι (1924-1996). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φλωρίνης, πριν από πολλά χρόνια, αναγνωρίζοντας την 

προσφορά προς τον τόπο μας και τιμώντας την μνήμη, τόσο του Δημάρχου 

Παπαθανασίου, όσο και του Ιερέα πατέρα του, έδωσε τα ονόματά τους σε δύο οδούς 

της πόλης μας. 

Αυτός ήταν ο άρχοντας της παλιάς Φλώρινας, Δήμαρχος Παντελής Παπαθανασίου, 

που στην μνήμη των παλιών Φλωρινιωτών έχει μείνει ως ένας από τους πιό 

δραστήριους, δυναμικούς και αγαπητούς Δημάρχους της πόλης μας._ 

Θανάσης Βογιατζής, Φλώρινα 

15-2-2011 

 

http://users.sch.gr/spipap/florinapast/?p=564#sthash.ONIj2PyN.dpuf 

http://users.sch.gr/spipap/florinapast/?p=564#sthash.ONIj2PyN.dpuf
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Πρακτικά 17-02-1952 

(12) Νικόλαος Παπαδόπουλος (Παππούς) 

 Ο Ζαχαριάδης είχε επιθεωρήσει όλες τις μονάδες προ της επιθέσεως, είχε εξηγήσει 

στους αντάρτες την έννοια των αποφάσεων της Πέμπτης Ολομέλειας, και τους είχε 

ζητήσει να βοηθήσουν για την κατάληψη της Φλωρίνης, όπου η Προσωρινή 

Κυβέρνηση θα εγκαθίστατο αμέσως. Ο ίδιος, με την ομάδα που τον συνόδευε, θα 

παρακολουθούσε την επίθεση από κάποιο παρατηρητήριο σε υπερκείμενο γειτονικό 

ύψωμα. 

Στις 8 το πρωί της 12ης Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τη διαταγή του καπετάν 

Γούσια,[xiv] η επίθεση που είχε εξαπολυθή την παραμονή το βράδυ, έπρεπε να είχε 

καταλήξει στην πλήρη κατάληψη της πόλεως. 

Αλλά και εκείνη την ώρα και αργότερα ακόμη, με τα κανοκιάλια του, ο Ζαχαριάδης 

δεν μπορούσε να δη παρά μια μάχη που εμαίνετο. 

Τη Φλώρινα, λόγω της θέσεώς της, υπερασπιζόταν μια μεραρχία του Εθνικού 

Στρατού, καλά οπλισμένη αλλά πολύ εξασθενημένη από τις μάχες των τελευταίων 

μηνών. Τη διοικούσε ένας εξαίρετος στρατιώτης, ο Στρατηγός Νικόλαος 

Παπαδόπουλος, που λόγω των μεγάλων γκρίζων μουστακιών του επονομαζόταν απ” 

όλους «Παππούς». 

Ο «Παππούς», λοιπόν, γνωρίζοντας ότι είναι απομονωμένος, είχε επιμελώς 

οργανώσει την άμυνά του. Το πρωί της 12ης, είχε χάσει τρία προχωρημένα φυλάκια 

αμύνης της πόλεως προς βορράν και δύο προς νότον, και είχε υποστή ορισμένες 

εχθρικές διεισδύσεις μέσα στην ίδια την πόλη. Με μια ισχυρή όμως αντεπίθεση, 

σύγχρονη παντού, ανακατελάμβανε τα απολεσθέντα σημεία αμύνης και κατόρθωνε 
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να κυκλώσει ένα μέρος των ανδρών του Δ.Σ. Ε. που είχαν μπει μέσα στην πόλη. 

Νωρίς το απόγευμα, είχε κλειδώσει σ” ένα κτίριο 200 από αυτούς. 

Η επίθεση των ανταρτών επανελήφθη το απόγευμα εντονότερη, πεισματική, κάποτε 

θυελλώδης. Η φρουρά αμυνόταν, και σε ορισμένες περιπτώσεις προέβαινε σε 

τολμηρές αντεπιθέσεις που κλόνιζαν το ηθικό των ανδρών του Γούσια. 

Στις 12 και 13, λίγες ώρες καλοκαιρίας επέτρεψαν την παρέμβαση της αεροπορίας, με 

πολλά κύματα αεροπλάνων. Στις 13, τα τμήματα του Δ.Σ.Ε. που φρουρούσαν τις 

οδούς προσπελάσεως της Φλωρίνης, υφίσταντο την πρώτη μικρή πίεση από τα 

τακτικά τμήματα που έσπευδαν από διάφορες κατευθύνσεις. Η πίεση αυτή γινόταν 

μεγάλη την επομένη, σημείωνε προόδους, και ο «Παππούς» εξαπέλυε και αυτός από 

την πλευρά του ισχυρή αντεπίθεση. 

Αλλά κατά τις δύο τελευταίες ημέρες συνέβαινε και κάτι άλλο: αρκετά ισχυρές 

μονάδες του Εθνικού Στρατού επετίθεντο κατά των βάσεων του Βίτσι… Επρόκειτο 

περί αντιπερισπασμού. Αλλά τίποτε δεν είναι ποτέ βέβαιο στον πόλεμο, και ο 

αντιπερισπασμός έμοιαζε με κυρία επίθεση. 

Τη νύκτα της 15ης, η μάχη της Φλωρίνης έληγε. Τα στρατεύματα του μπαλωματή-

στρατηγού, ηττημένα και κατάκοπα, για να μη χαθούν, απεσύροντο δια μέσου ενός 

δύσκολου εδάφους σκεπασμένου με χιόνια. Απεσύροντο είτε πέραν των 

ελληνοαλβανικών και ελληνογιουγκοσλαβικών συνόρων, είτε στο Καταφύγιο του 

Βίτσι. 

Οι νεκροί αντάρτες κατά τις επιχειρήσεις αυτές υπολογίζονται ότι υπερέβησαν τους 

1.000, αφού 783 ανευρέθησαν στο πεδίο της μάχης, οι αιχμάλωτοι τους 350, οι 

τραυματίες (που μετεφέρθησαν εύκολα, λόγω της γειτνιάσεως της αλβανικής και 

γιουγκοσλαβικής μεθορίου) τους 1.500. (Διαδίκτυο 11-03-2014 Από Βιβλίο 

Ευάγγελου Αβέρωφ «Φωτιά και τσεκούρι» ΚΕΦ. ΙΑ (Προς τη λύση). 
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Πρακτικά 13-03-1952 

(14) Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων. 

Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων ιδρύθηκε το1869. Σκοπός του 

ήταν η ενίσχυση της Ελληνικής Παιδείας και η διάδοση της Ελληνικής γλώσσας στις 

περιοχές του αλύτρωτου Ελληνισμού. 

 Είχε προηγηθεί η ίδρυση τοπικών συλλόγων και σχολών στην Κωνσταντινούπολη, 

στην Φιλιππούπολη, στη Βόρειο ΄Ηπειρο κλπ. Η ανάγκη όμως ιδρύσεως και στην 

ελεύθερη Ελλάδα ενός συλλόγου με πανελλήνιο χαρακτήρα, είχε καταστεί 

επιτακτική. Την ανάγκη αυτή ήλθε να καλύψει ο Σύλλογος. 

 Σε ενίσχυση του Συλλόγου ήλθαν με συγκινητική προθυμία οι συσταθείσες, στα 

διάφορα κέντρα του υπόδουλου Ελληνισμού, επιτροπές εξ επιφανών 

ομογενών. Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή του Συλλόγου ήρθαν οι εθνικοί ευεργέτες, ο 

καθένας στην περιοχή της καταγωγής του. 

 Πολύτιμη υπήρξε και η βοήθεια την οποία παρείχαν προς τον Σύλλογο τα ελληνικά 

Προξενεία. Ο Σύλλογος εκινήθη δραστήρια, όχι πάντα χωρίς δυσχέρειες, για την 

εκπλήρωση της αποστολής του από το Δυρράχιο έως την Τραπεζούντα και από την 

Κρήτη έως ολόκληρη την χερσόνησο του Αίμου. 

 Την αμέριστη υποστήριξη στο Σύλλογο έδωσε και το Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως μέσω των κατά τόπους Μητροπόλεων, ενώ ο Σύλλογος με την 

ίδρυση και ιερατικών σχολών διευκόλυνε το έργο της παιδείας των ιερέων. 

 Ο Σύλλογος ενημερωνόμενος από τις κατά τόπους ελληνικές προξενικές αρχές και 

τις τοπικές επιτροπές επιφανών ομογενών, επί των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε 

περιφέρειας, παρείχε πρόθυμα κάθε δυνατή ενίσχυση προς ίδρυση, διατήρηση και 

επέκταση νέων σχολείων, αρρένων και θηλέων, όπου οι ανάγκες το επέβαλαν. 
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Εφρόντιζε επίσης για την αποστολή εκπαιδευτικών βοηθημάτων αλλά και καθηγητών 

και διδασκάλων ικανών και μορφωμένων. 

 Ήδη κατά την πρώτη δεκαετία από την σύστασή του, ο Σύλλογος συντηρούσε 

σαράντα πέντε Σχολεία από την Ανδριανούπολη έως την Πρεμετή, τα Γιαννιτσά, το 

Μοναστήρι, το Δοξάτο, τις Σέρρες, τη Φιλιππούπολη, τα Σκόπια, το Αργυρόκαστρο. 

 Κατεπείγουσα ήταν η ανάγκη διδασκάλων ικανών να διδάξουν βάσει των νέων 

μεθόδων. Προς τούτο ο Σύλλογος ίδρυσε μεταξύ άλλων, στη Θεσσαλονίκη 

Διδασκαλείο, στο οποίο φοιτούσαν υπότροφοί του, στο Μοναστήρι Οικοτροφείο, 

Ανωτέρα Σχολή Θηλέων και Ιερατική Σχολή, στις Σέρρες Ημιδιδασκαλείο και 

Οικοτροφείο. Εν συνεχεία, με την αποστολή στα Πανεπιστήμια Αθηνών και 

Εξωτερικού των αριστευόντων στα εν λόγω διδασκαλεία, καταρτίζονταν ανώτερα 

στελέχη με τα οποία ο Σύλλογος εξασφάλισε υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό. 

 Χαρακτηριστικό της δραστηριότητος του Συλλόγου είναι ότι μέχρι το 1886 

κατόρθωσε να διατηρεί μόνον στην Μακεδονία 550 εκπαιδευτήρια αμφοτέρων των 

φύλλων (4 γυμνάσια, 2 διδασκαλεία, 4 ανώτερα Παρθεναγωγεία), άλλα 250 σχολεία 

του αλύτρωτου ελληνισμού και συγχρόνως απέστελλε διδακτικά βιβλία και χάρτες. 

 Καίτοι ο Σύλλογος ήταν απησχολημένος κυρίως με την εκπαίδευση του 

Ηπειρωτικού, Μακεδονικού και Θρακικού Ελληνισμού κατέβαλε κάθε δυνατή 

προσπάθεια για τον ελληνικό πληθυσμό του Πόντου.  

 Μετά την Μικρασιατική καταστροφή, ο Σύλλογος προσπάθησε να βοηθήσει τους 

ομογενείς που κατέφευγαν στην Ελλάδα. 

 Ο Σύλλογος εξακολουθεί και σήμερα, το έργο του προσφέροντας όπως πάντα 

αθόρυβα την βοήθειά του. Με την αποστολή βιβλίων εμπλουτίζει εκατοντάδες 

βιβλιοθήκες Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων, κυρίως στις ακριτικές περιοχές και τα 

νησιά. Αποστέλλει βιβλία σε ελληνικά Πανεπιστήμια και σε σχολεία της ομογένειας, 
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επίσης εμπλουτίζει βιβλιοθήκες ξένων Πανεπιστημίων που διατηρούν έδρες 

νεοελληνικής γλώσσας. 

 Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων συνεχίζει και σήμερα την 

ίδια πορεία που άρχισε εκείνη την μακρινή άνοιξη του 1869, παραμένοντας πιστός 

στο έργο του για τη εθνική πρόοδο και την πνευματική και ηθική ανάπτυξη του λαού 

μας. (Διαδίκτυο 14-03-2014, http://www.sdeg.gr/.  

 

 

 

Πρακτικά 11-04-1952. 

Επιστολή Γάλλου με 10 λίρες για τα ορφανά του πολέμου. 
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Πρακτικά 19-01-1953. 

Οι Μοναστηριώτες της Φλώρινας (wwwflorina.gr 31-03-2014). 

Στα βόρεια της Φλώρινας και σε απόσταση τριάντα χιλιομέτρων βρίσκεται το 

Μοναστήρι. Η μητρόπολη της μεγάλης περιοχής της Πελαγονίας, με κωμοπόλεις και 

χωριά προπύργια άλλοτε του ελληνισμού. Είναι η πατρίδα εκατοντάδων προγόνων 

Φλωρινιωτών, μία πατρίδα σύμβολο εθνικών αγώνων και θυσιών στον βωμό της 

Ελλάδας. Σύμβολο υψηλού πολιτισμού και θαυμάσιας πνευματικής δραστηριότητας 

στα μαύρα χρόνια της τουρκικής κυριαρχίας. 

 

Δυστυχώς, όμως, το προπύργιο αυτό του ελληνισμού, το Μοναστήρι και τα περίχωρα 

του, δεν πρόλαβε ο προελαύνων νικηφόρα ελληνικός στρατός, το 1912, να το 
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ελευθερώσει/Επεσε στα χέρια τα Σερβικά, όπως λέει ένα μεγαροβίτικο τραγούδι. Και 

έτσι, τα όνειρα των Ελλήνων Μοναστηριωτών να ενώσουν τη γη τους με τη Μητέρα 

Ελλάδα, έσβησαν. 

 

Σημειώνοντας τον σταυρό της προσφυγιάς, πήραν τον δρόμο για την ελεύθερη 

Ελλάδα, «για το ελληνικό», όπως συνεχίζει το λαϊκό τραγούδι, για τη Φλώρινα, το 

Αμύνταιο, τηνΈδεσσα, τη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας πίσω τους, άλλοι τα αρχοντικά 

τους, μνημεία σωστά της ελληνικής μοναστηριώτικης νοικοκυροσύνης, και άλλοι τα 

φτωχά αλλά γιομάτα αρχοντιά και λεβεντιά σπιτάκια τους. Άφησαν ακόμα τις άγιες 

εκκλησίες πίστεως και λατρείας του Θεού και της Ορθοδοξίας, αλλά και τα ερείπια 

της αρχαίας Ηράκλειας και τα μεγαλοπρεπή διδακτήρια και το νοσοκομείο, 

δημιουργήματα φιλοπάτριδων και φιλάνθρωπων Μοναστηριωτών της ξενιτιάς. 

 

Πολλοί ήσαν οι Μοναστηριώτες που εγκαταστάθηκαν και στη Φλώρινα, όμως, παρά 

την ένδεια που τους μάστιζε τα πρώτα χρόνια, κατάφεραν με την εργατικότητα τους 

αλλά και τη θερμή συμπαράσταση των εντοπίων Φλωρινιωτών και της Πολιτείας να 

ξεπεράσουν γρήγορα τις δυσκολίες. Ενσωματώθηκαν στην κοινωνία της Φλώρινας 

και έγιναν ένας σημαντικός παράγοντας στην εμπορική, οικονομική, πολιτιστική και 

αθλητική ανέλιξη της πόλης. 

 

Ίδρυσαν, το 1913, τον «Σύνδεσμο Μοναστηριωτών και των πέριξ εν Φλωρίνη», με τη 

συμβολική ονομασία «Ελπίς», που και σήμερα ακόμα ευφήμως λειτουργεί. Οι 

Μοναστηριώτες Δημήτριος Τσούγρας και Νίτσας εξέδωσαν στη Φλώρινα, τον 

Οκτώβριο του 1914, την πρώτη εφημερίδα και μάλιστα ημερήσια και τετρασέλιδη, με 

τίτλο «Νέα Φλώρινα». Επίσης, ίδρυσαν την «Ένωση Μοναστηριωτών» με μέλη, 

ορχήστρα και ισχυρή ποδοσφαιρική ομάδα. 
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(Μοναστηριώτες μουσικοί, μέλη του συλλόγου Φλώρινας «Ο Ορφεύς», 1927) 

 

Η Πολιτεία έστω και με καθυστέρηση αρκετών ετών, έχτισε τρεις οικισμούς, στην 

περιοχή κοντά στους στρατώνες, το νοσοκομείο Φλώρινας (δωρεά της 

Μεγαροβίτισσας Ελένης Θ. Δημητρίου) και την οικοκυρική σχολή. 0 πρώτος 

οικισμός θεμελιώθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1933 επί πρωθυπουργίας Παναγή 

Τσαλδάρη. 
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Γενικά, οι Μοναστηριώτες της Φλώρινας αποτέλεσαν και εξακολουθούν να 

αποτελούν ένα ξεχωριστό κομμάτι της πόλης, ανέδειξαν πολλούς αξιόλογους 

επιστήμονες, λαμπρούς πολιτικούς όπως τους διατελέσαντες υπουργούς Γεώργιο 

Μόδη και Δημήτριο Μακρή, επιτυχημένους εμπόρους και επιχειρηματίες, ανθρώπους 

με αξιώσεις στα γράμματα και στις τέχνες. 

 

Η παρουσία των Μοναστηριωτών ήταν πάντοτε και συνεχίζει να είναι έκδηλη σχεδόν 

σε κάθε έκφραση της εν γένει ζωής της πόλης, και αυτό αναγνωρίζεται θετικά από 

όλους. 

 

 

 

Πρακτικά 9-02-1953 

Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας (1941-1987) 31-03-2014 

(http://didinfo2012.web.uowm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=

71&Itemid=147 

Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες ιδρύονται με το νόμο 5802/29-9-1933 σύμφωνα με 

νομοσχέδια που υπέβαλε στη βουλή ο Υπουργός Παιδείας Θ. Τουρκοβασίλης, 

στέλεχος του κυβερνώντος λαϊκού κόμματος και αποτελούν πνευματικά παιδιά του 

Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Γ.Παλαιολόγου. Σκοπός της ίδρυσής 

τους, όπως αναφέρεται στην Εισηγητική Έκθεση των νομοσχεδίων είναι η 

αναβάθμιση του επιπέδου των δασκάλων, αφού καθιερώνεται η προπαιδεία της 

γυμνασιακής εκπαίδευσης. 
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Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύεται με το ΝΔ της 14-9-1941, με πρώτο 

Διευθυντή τον Κ. Σπετσιέρη και διδάσκοντες, το πρώτο έτος, τους: Τιμολέοντα 

Λιάκο (γυμνασιάρχη αρρένων), Πρασίνου Λεωνίδα (φιλόλογο), Ασπρουλάκη Ιωάννη 

(μαθηματικό), Χαραλαμπάκη Ηλία (γυμναστή), Τριανταφύλλου Παντελή (μουσικό), 

Λέντζου Περσεφόνη (Καθηγήτρια Τεχνικών). Τον πρώτο χρόνο εισάγονται 57 αγόρια 

και κορίτσια, τα οποία εξετάζονται για αρτιμέλεια από τον Επιθεωρητή Σωματικής 

Αγωγής και στη συνέχεια μετέχουν σε γραπτές εξετάσεις στα Νέα, Αρχαία, Ιστορία, 

Μαθηματικά, Φυσικά, και έπειτα σε Πρακτικές Ασκήσεις στην Ιχνογραφία, τη 

Γυμναστική και τη Μουσική. Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας εγκαθίσταται στο 

4ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, ενώ υπήχθησαν σε αυτήν ως πρότυπα το 6ο 5τάξιο 

Δημοτικό σχολείο Φλώρινας και το 7ο μονοτάξιο. 

 

Με το Κανονιστικό Διάταγμα της 10.2.1944 αποφασίζεται η μεταφορά της έδρας της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας στην Έδεσσα. Το Διάταγμα ανακαλείται με 

άλλο της 2-8-1944, ενώ τον Ιανουάριο του 1948 ιδρύεται ειδικό τμήμα Νηπιαγωγών. 

 

Στην Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας φοίτησαν συνολικά 4.894 σπουδαστές, από 

τους οποίους οι 1291 (το 26,4%) κατάγονταν από το νομό της Φλώρινας. Η 

Ακαδημία στεγάστηκε στο κτίριο του Δ Δημοτικού Σχολείου, ως το έτος 1983-1984, 

οπότε και μεταστεγάστηκε σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις. Ο κύκλος ζωής της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας ολοκληρώθηκε το 1987, περίοδο κατά την οποία 

το αίτημα για ανωτατοποίηση της εκπαίδευσης των δασκάλων και η αναθεώρηση του 

σχετικού προβληματισμού, οδήγησαν στη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης 

των Παιδαγωγικών Τμημάτων. 
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Αν επιχειρήσουμε μια συνολική θεώρηση της προσφοράς της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Φλώρινας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι, παρά τις δυσχερείς συνθήκες 

στέγασής και λειτουργίας της, συνεισέφερε στην παραγωγή ικανού αριθμού ντόπιου 

διδακτικού προσωπικού που συνέβαλε στην πολιτιστική αναβάθμιση και την 

πνευματική πρόοδο της περιοχής. Παράλληλα η Παιδαγωγική Ακαδημία, ως 

πνευματικό ίδρυμα υπήρξε φορέας γόνιμου επιστημονικού, παιδαγωγικού και 

πολιτισμικού προβληματισμού και σφράγισε με την παράδοση που δημιούργησε την 

πνευματική ζωή της πόλης. 

 

 

Καθηγητές και σπουδαστές της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας το 1960 - 

http://users.sch.gr/spipap/florinapast/ 

news247 Ιανουάριος 27 2014 08:08 

Ο εγκέλαδος χτύπησε το μεσημέρι της Κυριακής την Κεφαλλονιά προκαλώντας 

ζημιές σε κτίρια και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. Η εμπειρία των κατοίκων του 

Ιονίου στις σεισμικές δονήσεις δεν είναι ωστόσο, σημερινή. 

http://news247.gr/
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Τραγικότερος όλων ήταν ο απολογισμός του 1953 όταν εκατοντάδες άνθρωποι 

έχασαν τη ζωή τους και έμειναν άστεγοι. 

Στις 12 Αυγούστου του 1953, τα Ιόνια νησιά χτυπήθηκαν από σεισμό μεγέθους 

7,2 ρίχτερ. 

 Η συναυλία του «Αριστοτέλη» τον Αύγουστο του 1953 υπέρ των σεισμοπαθών των 

Επτανήσων 

Στην εφημερίδα «Ελληνική Φωνή», στην στήλη «Καλλιτεχνική Κίνησις» υπάρχει 

αναλυτική περιγραφή της συναυλία εκείνης. Ο δημοσιογράφος κλείνει το ρεπορτάζ 

του με δεικτικές παρατηρήσεις για ορισμένα θέματα οργανωτικού χαρακτήρα. 

Το δημοσίευμα έχει ως εξής: 

Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ Φ.Σ.Φ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 

Την 11ην πρωινήν της παρελθούσης Κυριακής 23/8/53 εις την αίθουσαν του 

Κινηματογράφου «Νέα Ελλάς» επραγματοποιήθη η προαναγγελθείσα συναυλία του 

Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλους, την οποίαν και παρηκολούθησεν πολύς κόσμος. 

Το πρόγραμμα περιελάμβανεν χορωδιακά κομμάτια Ελλήνων και ξένων συνθετών τα 

οποία εξετέλεσεν με επιτυχίαν και υπό την Διεύθυνσιν του κ. Αν. Παππά, η ανδρική 

και η μικτή χορωδία, καταχειροκροτηθείσαι. 

Επίσης περιελάμβανεν Άρια από την όπερα Μάρθα του Φλότωφ, εκτελεσθείσα 

επιτυχώς υπό του κ. Μιμιλίδου, το «Άβε Μαρία» του Γκουνώ, εκτελεσθείσα υπό του 

δεξιοτέχνου βιολίστα κ. Σ. Βουβουλίκα, με συνοδεία πιάνου υπό τις Δίδος Λ. 

Λούκαρη, επτανησιώτικες καντάδες, την δυωδία «Μικρή Πεταλουδίτσα» του Τ. 

Μαρίνου και με εκτελεστάς τους κ.κ. Γ. Καπουλίτσα και Θ. Τοπάλη, Άριες από τις 

όπερες Σιμόν Μποκανέκρα και Ντον Κάρλο του διασήμου μουσικοσυνθέτου Βέρντι, 

εκτελεσθείσαι με ξεχωριστήν επιτυχίαν υπό του εξαιρετικού καλλιτέχνου κ. Αν. 

Παπά, ως και δυο σόλο βιολί του Σ. Βουβουλίκα με έργα των Παγκανίνι και 

Σαραζάτε. 
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Όλοι οι εκτελεσταί κατεχειροκροτήθησαν με ενθουσιασμό. Αι εισπράξεις εκ της 

συναυλίας διετέθησαν υπέρ των σεισμοπλήκτων των Ιονίων Νήσων. 

- Ας μας επιτραπή να παρατηρήσωμεν επί της συναυλίας τα εξής: Ένα μέρος του 

προγράμματος δεν ετελέσθη διότι η εκτελέστρια αυτού ελησμόνησεν εις τον 

σύλλογον ή εις το… σπίτι της το βιβλίο μουσικής που περιείχε το υπό εκτέλεσιν έργο. 

Αλλά στρατιωτης πάει στον πόλεμο χωρίς όπλο; Η διακόσμησις της αιθούσης ήτο 

πρόχειρος με αποτέλεσμα ο «αέρας» να πέση και να γίνη σούσουρο στην πλατεία, οι 

δε επτανησιώτικες καντάδες προχείρως και χωρίς σύνδεσιν εξετελέσθησαν, που 

εσχολιάσθησαν δυσμενώς υπό των ακροατών. Νομίζομεν ότι τοιαύται παραλήψεις 

ζημιώνουν τας τόσον σοβαράς καλλιτεχνικάς προσπαθείας του Συλλόγου. 

 Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης 

http://users.sch.gr/spipap/florinapast/?p=2347#sthash.3CxvdLyd.dpuf:  
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Πρακτικά 09-10-1953. 

http://users.sch.gr/spipap/florinapast/?p=1638 

Φλώρινα – ο βαρύς Χειμώνας του 1953-54 

by florinapast on Νοε 2, 2012 • 23:30 • 1.619 views0 σχόλια 

 

Από τους βαρύτερους Χειμώνες που πέρασαν οι Φλωρινιώτες ήταν αυτός του 1953-

54. Αυτό προκύπτει από τη δημοσιεύματα του τοπικού τύπου της εποχής αλλά και 

από μια σειρά φωτογραφιών που προέρχονται από το Ιστορικό Αρχείο του ΦΣΦ «Ο 

Αριστοτέλης», (συλλογή Γεωργίου Θεοδοσίου). 

Αναδιφώντας στα αρχεία των τοπικών εφημερίδων σταματούμε στο φύλλο 420/1020 

της 30ης Ιανουαρίου του 1954 της «Ελληνικής Φωνής» του Δημ. Τσώγκου και 

διαβάζουμε: 

———————- 

Πρωτοφανής η κακοκαιρία εις την περιφέρειάν μας 

Από πολλών ετών δεν είδον οι Φλωρινιώται κακοκαιρίαν τόσον μεγάλης διαρκείας 

και εντάσεως. 

Αι οδικαί συγκοινωνίαι από μηνός περίπου διεκόπησαν και χωρία απεκλείσθησαν εκ 

των χιόνων. Έλλειψις ζωοτροφών παρετηρήθη, ιδίως εις τα ορεινά, με κίνδυνον την 

απώλειαν των κτηνών επί ζημία της εθνικής οικονομίας. 

Η θερμοκρασία κατήλθεν εις 25 βαθμούς υπό το μηδέν εντός της πόλεως και 28 υπό 

το μηδέν εις χωρία του κάμπου και των ορεινών περιοχών. 

Η συνεχής πτώσις χιόνος, το ύψος της οποίας υπερέβη τα 70 εκατοστά, δημιουργεί 

κινδύνους δια τας στέγας των σπιτιών λόγω του υπερβολικού βάρους. 

Από χθες το ψύχος παρουσίασεν ύφεσιν, με σημεία έτι βελτιώσεως της 

θερμοκρασίας. 

http://users.sch.gr/spipap/florinapast/?author=1
http://users.sch.gr/spipap/florinapast/?p=1638#comments
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———————- 

Η ίδια εφημερίδα στο φύλλο της 20ης Φεβρουαρίου 1954 σε πρωτοσέλιδο άρθρο της 

με τίτλο «ΝΑ ΛΗΦΘΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» αναφέρεται σε συγκεκριμένα προβλήματα που 

παρουσιάσθηκαν σε ορεινές κοινότητες του Νομού και ελέγχει την πολιτεία για το αν 

παρασχέθηκε βοήθεια στους κατοίκους τους.Αναφέρει μεταξύ άλλων: 

———————- 

… Δυστυχώς όμως μέχρι στιγμής ωρισμένα χωρία ζουν ακόμη την τραγωδία του 

χειμώνος, αποκλεισμένα από την πόλι. Η Κορυφή, οι Ψαράδες, το Τρίβουνον, το 

Νυμφαίον. Πληροφορίαι ληφθείσαι εκ κατοίκων της Κορυφής κατελθόντων εις την 

πόλιν μας την Δευτέρα αναφέρουν ότι είναι αποκλεισμένοι από τας 19 Δεκεμβρίου 

1953 και ότι πολλά πρόβατα απέθαναν εκ της ελλείψεως ζωοτροφών, πολλά δε 

βοοειδή επωλήθησαν εις εξευτελιστικάς τιμάς εις χωρικούς του Μαυροχωρίου εκ της 

αδυναμίας των κατόχων των να τα διαθρέψουν…… Και ερωτώμεν τους 

αρμοδίους: Ποίαι αι ενέργειαι των (των υπευθύνων) για την ανακούφισιν των εν λόγω 

πληθυσμών; Μήπως με τα δάνεια της αγροτραπέζης τα οποία δεν ημπορούσαν να 

πάρουν καθ΄ όσον δεν ημπορούσαν να κατέβουν; Ή επαναπαύθησαν, διότι ελλείψει 

παντός μέσου επικοινωνίας, δεν τους εζητήθησαν τρόφιμα και ζωοτροφαί; … 

Η κακοκαιρία συνεχίζεται… 

Στις 27 Φεβρουαρίου η «Ελληνική Φωνή» αναφερόμενη στην συνεχιζόμενη 

κακοκαιρία γράφει σε πρωτοσέλιδό της. 

———————- 

… Η κακοκαιρία συνεχίζεται και δεν γνωρίζομε πότε θα βελτιωθεί. Αι συγκοινωνίαι 

λειτουργούν πλημμελέστατα και ιδιαιτέρως η οδική συγκοινωνία Φλωρίνης – 

Θεσ/νίκης έχει διακοπή από διμήνου περίπου, χωρίς να υπάρχη προοπτική αμέσου 

αποκαταστάσεώς της … 

———————- 
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Όλες οι παραπάνω αναφορές φέρνουν στον νου μας το περσυνό «δικό μας βαρύ 

χειμώνα» του 2011-12. 

Σπύρος Παπαχαρίσης 

 Φλώρινα - ο βαρύς Χειμώνας του 1953-1954. 

 

 

Πρακτικά 27-01-1954. 

http://users.sch.gr/spipap/florinapast/?p=189 

 

Η σειρήνα συναγερμού 
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Πριν το 1939, τα σύννεφα του β΄ παγκοσμίου πολέμου συσσωρεύονταν στην Ευρώπη 

και δεν άργησαν οι αστραπές και οι βροντές των κανονιών και των βομβών του να 

συνταράξουν την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο, με συνέπεια να υπάρξουν 

δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπινα θύματα και ανυπολόγιστες καταστροφές. Τα 

τύμπανα του πολέμου ακούστηκαν και στην Ελλάδα και λίγο αργότερα χτύπησαν και 

για την Πατρίδα μας τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, όταν ο Ιωάννης 

Μεταξάς είπε το Ιστορικό «ΟΧΙ» στον προκλητικό Ιταλό πρέσβη Γκράτσι. 

Εν όψει των πολεμικών γεγονότων, οι αρμόδιες αρχές της Φλώρινας τοποθέτησαν 

στις παρυφές του Λόφου του Αγίου Παντελεήμονος, με πρόσβαση από την οδό 

Αιμιλιανού, μία σειρήνα, η οποία προειδοποιητικά ετίθετο σε λειτουργία στη 

εμφάνιση ιταλικών αεροπλάνων, ώστε οι κάτοικοι να λάβουν προσήκοντα μέτρα 

προστασίας των. Την σειρήνα, παράλληλα, την έθεταν σε λειτουργία και σε 

περίπτωση πυρκαγιών ή άλλων επικίνδυνων περιπτώσεων, που απαιτούσαν την 

προφύλαξη των κατοίκων ή κι ακόμα την συνδρομή τους για την αντιμετώπιση 

έκτακτων γεγονότων, όπως ήσαν οι πυρκαγιές. 

Με την ευκαιρία να σημειωθεί, ότι παλαιότερα αντί της σειρήνας σε περίπτωση 

πυρκαγιών χρησιμοποιείτο η καμπάνα του Αγίου Παντελεήμονος, που με γρήγορες 

καμπανοκρουσίες, καλούσε τους κατοίκους να σπεύσουν και να βοηθήσουν στην 
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κατάσβεσή τους ή να αντιμετωπίσουν και άλλα δύσκολα γεγνότα, που απειλούσαν 

καταστροφές. Να σημειωθεί ακόμη ότι την εκκλησιαστική καμπάνα την 

χρησιμοποιούσαν και για να αναγγέλλεται στους καταστηματάρχες το άνοιγμα και το 

κλείσιμο των καταστημάτων τους. 

Η φωτογραφία μας μάς έδωσε την αφορμή να γράψουμε λίγα πράγματα για την 

χρήση της σειρήνας και της καμπάνας του πολιούχου μας Αγίου Παντελεήμονος. Η 

φωτογραφία ελήφθη στις 18 Μαρτίου 1943. Σκαρφαλωμένοι πάνω στην σειρήνα 

τρείς Φλωρινιώτες μαθητόπαιδες τότε του Γυμνασίου μας. 

Είναι: Μπροστά, χωρίς μαθητικό πηλήκιο, ο μετέπειτα Παιδίατρος αείμνηστος 

Σταύρος Στυλιάδης. Πίσω του αριστερά με το μαθητικό πηλήκιο και την 

Κουκουβάγια της Αθηνάς, ο μετέπειτα νομαρχιακός υπάλληλος Στέφανος 

Αδαμαντίδης, τον οποίον και ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική παραχώρηση της 

φωτογραφίας και δεξιά, επίσης με το μαθητικό πηλήκιο, ο Θεόφιλος Θώμος. 

 

Πρακτικά 17-02-1952. 

https://www.facebook.com/pages/Κέντρο-Προστασίας-Παιδιού-Φλώρινας-

Παιδόπολη -Φλώρινας 

Οικοκυρική Σχολή Φλώρινας-Παιδόπολη «Αγία Όλγα». 
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Πληροφορίες 

Ειναι ενα Ν.Π.Δ.Δ. το οποιο φιλοξενει παιδια ηλικιας 5 εως 18 ετων, προερχόμενα 

απο οικογένειες με εντονα κοινωνικοοικονομικα προβληματα. 

Περιγραφή 

Οι Παιδοπόλεις εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1947, φέροντας ένα συγκεκριμένο 

ιδεολογικό μανδύα, αλλά ανταποκρινόμενες παράλληλα στις οξείες ανάγκες 

προστασίας παιδιών που στερήθηκαν μόνιμα, ή προσωρινά, το οικογενειακό τους 

περιβάλλον στα ερείπια που άφησαν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και στη συνέχεια ο 

εμφύλιος, την ευθύνη των οποίων είχε η Ειδική Υπηρεσία Περίθαλψης 

Ελληνοπαίδων (πρώτος Κανονισμός Λειτουργίας Παιδοπόλεων, Αύγουστος 1948). 

Ο νεοσύστατος φορέας ονομάσθηκε τότε Πρόνοια Βορείων Επαρχιών Ελλάδος. Το 

1955 υπήχθησαν στην ευθύνη της Βασιλικής Πρόνοιας και στη συνέχεια του Εθνικού 

Οργανισμού Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.) ως Ν.Π.Ι.Δ. που συστάθηκε με το Ν.Δ. 572/20 (ΦΕΚ 

125 Α’ ). 

Στην περίοδο από το 1947 έως το 1950 λειτούργησαν 53 σύμφωνα με τις καταγραφές, 

Παιδοπόλεις, σε όλη την έκταση της χώρας. Σε αυτό το διάστημα (1-5-1952) 

τοποθετείται κατά ορισμένες πηγές και η έναρξη λειτουργίας της Παιδόπολης «Αγία 

Όλγα», ενώ κατά άλλες, επικρατέστερες πιστεύεται, ως ημερομηνία ίδρυσής της η 

14-2-1953. Το οίκημα που τη στέγασε έως πρόσφατα, διατέθηκε έναντι συμβολικού 

μισθώματος από το «Σύλλογο προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων», ενώ ως 

ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης καταγράφεται η 1-5-1952. 

Μετά την περίοδο των έντονων ανακατατάξεων και έως το 1970, το Ίδρυμα 

λειτούργησε ως «Αγροτική και Οικοκυρική Σχολή» απευθυνόμενη σε κορίτσια 

αγροτικών οικογενειών του Νομού που είχαν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Όπως δηλώνει η επωνυμία της, αποσκοπούσε στην παροχή δεξιοτήτων 

που θα κάλυπταν υπαρκτές ανάγκες της υπαίθρου, προσφέροντας μύηση στις 

διαδικασίες της αγροτικής παραγωγής και παράλληλη προετοιμασία για την ανάληψη 
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του παραδοσιακού γυναικείου ρόλου στην οικογένεια. Το πρόγραμμα ενδεικτικά 

περιελάμβανε πρακτική εκπαίδευση στη γεωργική και οικιακή κτηνοτροφική 

παραγωγή, τη μαγειρική-ζαχαροπλαστική, τη ραπτική, τη χειροτεχνία, την υφαντική, 

την ταπητουργία, θεωρητικά μαθήματα για τη βρεφοκομία, την υγιεινή, τη γεωπονία, 

αλλά και στοιχεία των μαθημάτων που διδάσκονταν τα συνομήλικα τους στην τυπική 

εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είχε διετή διάρκεια.Από το 1970 έως το 1980 η μονάδα 

μετεξελίχθηκε σε κλειστή Επαγγελματική Σχολή, από όπου οι μαθήτριες αποκόμιζαν 

βεβαίωση Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής στον τομέα της ραπτικής ή της πλεκτικής. 

Παράλληλα, καταρτίζονταν στη μαγειρική, το κέντημα και την υφαντική. Τα 

κορίτσια στα οποία απευθυνόταν η Σχολή ήταν αυτά με ηλικία από 13 έως 15 ετών, 

με ορισμένες αποκλίσεις προς τα πάνω όταν κρινόταν ότι συνέτρεχαν ειδικές 

προϋποθέσεις. 

Από το 1980 η Παιδόπολη, προσαρμοζόμενη στη διαφοροποίηση των αναγκών και 

έχοντας απαλλαγεί σταδιακά από τα εκάστοτε ιδεολογικά φορτία, λειτουργεί αδρά με 

τη σημερινή της μορφή. Περιορίζεται, όπως οι ολιγόσκοποι σύγχρονοι θεσμοί, σε μια 

ομάδα λειτουργιών και συγκεκριμένα σε αυτές της οικογένειας ως υποκατάστατο, 

παρέχοντας την υλική βάση για βιολογική ανάπτυξη των ανηλίκων που φιλοξενεί και 

επιχειρώντας την κάλυψη κοινωνικών και ψυχολογικών αναγκών. 

Το 1998 με το Ν.2646, ο Ε.Ο.Π. καταργήθηκε από αυτοτελές Ν.Π.Ι.Δ. και 

συγχωνεύτηκε με τον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.Ο.Κ.Φ.), με 

συνέπεια όλες οι αρμοδιότητες και οι υπηρεσίες του να μεταφερθούν και να 

ασκούνται από τον Ε.Ο.Κ.Φ. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς γίνεται συνένωση της 

Παιδόπολης «Αγία Όλγα» με τον Τομέα Κοινωνικής Φροντίδας Φλώρινας και 

αποτελούν πλέον τον ενιαίο Φορέα Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών, που 

ονομάζεται « Κοινωνικές Υπηρεσίες Ε.Ο.Π Νομού Φλώρινας». Ο φορέας αυτός 

παρέχει τις υπηρεσίες του ως το Φεβρουάριο του 2003, που διαχωρίζονται ξανά οι 

δύο Υπηρεσίες. Οι υπάλληλοι που ανήκαν στον Τομέα Κοινωνικής Φροντίδας, 

πρόκειται να ενταχθούν στους οικείους Δήμους, ενώ οι εργαζόμενοι της Παιδόπολης, 

στο Πε.ΣΥ.Π. Δυτικής Μακεδονίας.Ταυτόχρονα γίνεται και η μεταστέγαση της 
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Παιδόπολης σε πτέρυγα, που παραχωρήθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων 

Φλώρινας (Κ.Π.Μ.Α.). Το νεοκλασικό κτίριο, 740,4 τ.μ. που εγκαταστάθηκε η 

Παιδόπολη χτίστηκε το 1905 επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Αποτελείται από 

το ισόγειο και έναν όροφο, ανακαινίστηκε και βελτιώθηκε ως προς τις κτιριακές 

υποδομές πριν τη μεταστέγαση.Σε εφαρμογή του Ν. 4025/2-11-2011 (ΦΕΚ 228τ. Α’) 

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, 

Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» από 2-11-2011, η Παιδόπολη «Αγία 

Όλγα» Φλώρινας, καταργείται ως Ν.Π.Δ.Δ., συγχωνεύεται με το Κέντρο Παιδικής 

Μέριμνας Αρρένων Φλώρινας, που μετονομάστηκε σε Κέντρο Προστασίας του 

Παιδιού Φλώρινας και λειτουργεί ως παράρτημά του. Στη συνέχεια με τις διατάξεις 

του άρθρου 9 του Ν.4109/23-1-2013 (ΦΕΚ τ.Α’) «κατάργηση και συγχώνευση 

νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα-Σύσταση 

Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες 

διατάξεις», το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Προστασίας Φλώρινας» 

μετονομάζεται σε Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 

έδρα το δήμο Φλώρινας.Από το 1980 που λειτουργεί η Παιδόπολη με τη σημερινή 

της μορφή, ομάδα στόχου αποτελούν κορίτσια μέσης νοητικής και βιολογικής 

ανάπτυξης, από την ηλικία των 5 ½ έως την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης τους, προερχόμενα από οικογένειες με έντονα κοινωνικά ή και 

οικονομικά προβλήματα, που δεν έχουν τη δυνατότητα, προσωρινά ή μόνιμα να τα 

προστατεύσουν. Στα φιλοξενούμενα παιδιά παρέχεται στέγαση, σίτιση, ένδυση, 

επαγγελματική κατάρτιση, ψυχαγωγία, συναισθηματική στήριξη, ιατροφαρμακευτική 

κάλυψη, μηνιαίο χρηματικό βοήθημα και κάθε άλλη αναγκαία φροντίδα. 

 

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Από την έναρξη λειτουργίας της Παιδόπολης έχουν φιλοξενηθεί 2.129 μαθήτριες, 

σύμφωνα με το μητρώο μαθητριών που τηρείται στη μονάδα. Κατά την τρέχουσα 
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περίοδο στην Παιδόπολη φιλοξενούνται 16 κορίτσια από 10 έως 18 ετών, των οποίων 

οι οικογένειες αντιμετωπίζουν έντονα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα καθώς και 

από οικογένειες που κατοικούν σε ορεινές απομακρυσμένες περιοχές, χωρίς επαρκή 

συγκοινωνιακή κάλυψη και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας τους δεν 

επιτρέπει την ενοικίαση δωματίου στην πόλη της Φλώρινας, για την ολοκλήρωση της 

φοίτησής τους στο Λύκειο ή στον Ο.Α.Ε.Δ. Από το ανάλογο πρόγραμμα (επιδότησης 

σπουδαστών) επιδοτούνται 3 φοιτήτριες.Στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια της 

Δυτικής Μακεδονίας η Παιδόπολη «Αγία Όλγα» είναι το μοναδικό Ίδρυμα Κλειστής 

Περίθαλψης για κορίτσια όπως και το Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ. για τα αγόρια. Η γειτνίαση και 

συλλειτουργία με το Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ. αποτελεί συχνά την καλύτερη λύση για τη 

φιλοξενία αδελφών διαφορετικού φύλου, προκειμένου να μη χαθεί η επικοινωνία 

μεταξύ τους, αφού τα παιδιά τρώνε μαζί, παίζουν στην ίδια αυλή, έχουν καθημερινή 

επαφή. 

 

Πρακτικά 17-02-1955. 

Νικόλαος Στ. Χάσος 1892-1943: Σύντομη Βιογραφική Αναφορά. 

 

Ο Νικόλαος Χάσος του Στεργίου και της Δήμητρας γεννήθηκε στο Πισοδέρι το Μάιο 

του 1892. Απόφοιτος του εξατάξιου Γυμνασίου Μοναστηρίου, σπούδασε στην 

Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, με υποτροφία από τον 

Αρχιμανδρίτη Μόδεστο του Πισοδερίου. Έλαβε το δίπλωμα του στις 7 Μαρτίου 

1914, κι ενώ ήδη νωρίτερα είχε καταταγεί Εθελοντής Στρατιώτης στο Πεζικό, το 
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1912, λαμβάνοντας μέρος στη μάχη του Κομανού Κοζάνης. Αποστρατεύτηκε ως 

Έφεδρος Υπίατρος το 1919.  

Στις 5 Απριλίου του 1921, τοποθετήθηκε ως έκτακτος υγειονομικός ιατρός στη 

Νομαρχία Φλώρινας και διορίστηκε στη θέση του Κοινοτικού Ιατρού Βεύης στις 11 

Αυγούστου του 1927. Στις 22 Ιανουαρίου 1934 υπέβαλλε παραίτηση από τη θέση του 

Δημοτικού Ιατρού Φλώρινας, όπου είχε στο εν τω μεταξύ τοποθετηθεί, προκειμένου 

να συμμετάσχει ως υποψήφιος Δήμαρχος στις εκλογές της 11ης Φεβρουαρίου. Στις 1 

Απριλίου του 1934, κατόπιν της εκλογής του, ορκίστηκε Δήμαρχος Φλώρινας, θέση 

στην οποία υπηρέτησε μέχρι το τέλος της ζωής του στις 9 Απριλίου του 1943.  

Παρασημοφορήθηκε εν ζωή για πράξεις ανδρείας κατά τη διάρκεια του 

Μικρασιατικού Πολέμου, αλλά και μετά θάνατον. Στις 29/03/1961 αποδόθηκε το 

μετάλλιο εθνικής αντιστάσεως στα εν ζωή μέλη της οικογένειάς του, για τις 

υπηρεσίες που προσέφερε στην Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωση (ΠΑΟ).  

 Πολλοί συνδέουν το πρόσωπό του με την αστική τάξη της εποχής, αλλά εκείνοι που 

έχουν ερευνήσει το βίο του μιλούν για έναν άνθρωπο που μέχρι το τέλος της ζωής του 

δεν έπαψε να υπερασπίζεται με περισσό ζήλο, πολιτικό και μυστικό τρόπο, τα εθνικά 

συμφέροντα, ακροβατώντας επικίνδυνα την περίοδο της γερμανικής κατοχής.  

Ο Διοικητής του Β΄ Ρυθμιστικού Κέντρου την περίοδο 1940-41, Π.Παναγάκος, 

αναφέρει για τη δράση του Ν.Χάσου τα ακόλουθα :  

«Την περίοδο αυτή έδρα του Β΄ Ρυθμιστικού Κέντρου ήταν η Φλώρινα. Σε αυτό το 

διάστημα διαπιστώθηκε η προσφορά του Ν. Χάσου ο οποίος αποδείχθηκε αντάξιος του 

αξιώματος και προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στους συμπολίτες του, υπερβαίνοντας 

τα όρια του καθήκοντος του».  

«Κατά την περίοδο της γερμανικής επίθεσης εργάστηκε μεριμνώντας για όλες τις 

ανάγκες των συμπολιτών του. Έσπευσε να δημιουργήσει καταφύγια προκειμένου να 

προστατευθεί ο λαός από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Ανάλογη υπήρξε η δράση 
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του και στο επίπεδο της κοινωνικής πρόνοιας και περίθαλψης των φτωχότερων και των 

πληγέντων από τον πόλεμο συμπολιτών του. Πολλά από τα έσοδα του Δήμου 

διαθέτονταν για να καλυφθούν οι ανάγκες των συμπολιτών του. Αφού αποχώρησε ο 

στρατός και οι πολιτικές αρχές από τη Φλώρινα παρείχε μεγάλες ποσότητες τροφίμων 

από τις στρατιωτικές αποθήκες κι έτσι πρόσφερε ανακούφιση στον πληθυσμό της πόλης, 

αλλά και στους διερχόμενους στρατιωτικούς από τη Κορυτσά». 

«Εξαιτίας της επικείμενης εισβολής των γερμανικών στρατευμάτων από τη Σερβία στην 

περιοχή της Φλώρινας και εξαιτίας της αποχώρησης των πολιτικών, δικαστικών και 

αστυνομικών αρχών, ανέλαβε ο ίδιος να οργανώσει πολιτοφυλακή από ευυπόληπτους 

πολίτες στην οποία τέθηκε ο ίδιος επικεφαλής. Με τον τρόπο αυτό προσπάθησε να 

τηρήσει την τάξη στην πόλη της Φλώρινας, η οποία κινδύνευε να διασαλευτεί λόγω της 

ύπαρξης ατόμων που διάκεινται δυσμενώς προς την Ελλάδα».  

Στα πλαίσια του έργου του Νικολάου Χάσου κατά την περίοδο της γερμανικής 

κατοχής εντάσσεται και η προσπάθειά του όχι μόνο να διατηρήσει την ελληνική 

εθνική κουλτούρα και πολιτισμό, αλλά και να την προάγει, καθώς υπήρξε αρωγός, 

παρακινητής, συνιδρυτής και χρηματοδότης σημαντικών πολιτιστικών φορέων, εκ 

των οποίων οι δύο σπουδαιότεροι είναι η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας και ο 

Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλώρινας «Ο Αριστοτέλης». 

Πέρα από την δράση του στην περίοδο της Κατοχής αξιοσημείωτες υπήρξαν και οι 

πρωτοβουλίες του για την εγκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού, για την περάτωση και 

λειτουργία του Δημοτικού Νοσοκομείου Φλώρινας, καθώς και για την ίδρυση και 

οργάνωση του Δασικού Συνεταιρισμού Πισοδερίου. 

 

ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 

Μούζα Δ. Θεολογία, 2010, «Ταξινόμηση, Υπομνηματισμός και Ευρετηρίαση των 

Εγγράφων του Ανέκδοτου Αρχείου του Νικολάου Στ. Χάσου, Δημάρχου Φλώρινας κατά 
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την Περίοδο 1934-1943», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Πρακτικά 19-01-1956 http://ellas2.wordpress.com 

Οι Ελληνίδες πολέμησαν σαν αντάξιες κόρες των προγόνων τους, για την 

ΕΛΛΑΔΑ την ΤΙΜΗ και την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! 

https://www.google.gr/search?q=σύλλογος+η+φανέλα+του+στρατιώτη 

 

Οι Ελληνίδες πολέμησαν σαν αντάξιες κόρες των προγόνων τους, για την 

ΕΛΛΑΔΑ την ΤΙΜΗ και την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! 
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Είναι αξιοθαύμαστος ο τρόπος που ανταποκρίθηκαν οι γυναίκες εκείνης της εποχής 

στο κάλεσμα της πατρίδας. Οι γυναίκες αυτά τα τρυφερά αδύναμα πλάσματα, εκτός 

από μανάδες, σύζυγοι και νοικοκυρές ήταν οι αφανείς ηρωϊδες του έπους του ’40. 

 

Στα μετόπισθεν οι γυναίκες αντικαθιστούν τους άντρες που έχουν επιστρατευθεί και 

πλέκουν μέρα νύχτα χωρίς σταματημό μάλλινα για τους στρατιώτες. Πολλά νεαρά 

κορίτσια γράφονται εθελόντριες στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και γίνονται 

νοσοκόμες. Άλλες που βρίσκονται κοντά στην πρώτη γραμμή, οι Ηπειρώτισσες κι οι 

γυναίκες της Δυτικής Μακεδονίας, μεταφέρουν πολεμοφόδια και τρόφιμα στους 

στρατιώτες μέσα στα χιόνια, στα δύσβατα μονοπάτια των κακοτράχαλων βουνών, 

εκεί που τα ζώα αρνούνται να προχωρήσουν, αλύγιστες βουβές, με αδάμαστη θέληση 

και ηρωϊκή αυτοθυσία. Αργότερα όλος ο κόσμος θα υποκλιθεί μπροστά στην 

αδάμαστη Ελληνική ψυχή τους!Οι γυναίκες των πόλεων ανέλαβαν την φροντίδα και 

την προφύλαξη των αντρών από τα κρυοπαγήματα. Οι Ελληνίδες νοσοκόμες 

δούλεψαν με ηρωισμό και αυταπάρνηση και πολλές έπεσαν την ώρα του καθήκοντος 

κατά την διάρκεια των βομβαρδισμών νοσοκομείων και πλοίων που μετέφεραν 

τραυματίες. Πολλές εύπορες γυναίκες, έδωσαν χρήματα και κοσμήματα για να 

βοηθήσουν τον αγώνα του Ελληνικού στρατού. 

Πρακτικά 21-03-1956.http://armynews.gr/?p=8094 
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O Ραδιοφωνικός Σταθμός Ενόπλων Δυνάμεων Φλώρινας εγκαινιάσθηκε την 

Κυριακή, 15 Απριλίου του 1956. 1 

 

Ο πρώτος αυτός σταθμός ήταν εγκατεστημένος σε διαμέρισμα επί του κτηρίου που 

βρίσκονταν το ζαχαροπλαστείο «Ολύμπιον» (σήμερα café «Ολύμπιον»). 

 

Από την ημέρα των εγκαινίων είναι και οι τρεις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε. 

Προέρχονται από το Ιστορικό Αρχείο του ΦΣΦΑ – συλλογή Μίκη Κοντοτόλιου. 

 

Στην πρώτη ο Διοικητής του Συντάγματος, Συνταγματάρχης Αθανάσιος Βρανάς* 

εκφωνεί την ομιλία του. Δίπλα του ο εκφωνητής Μίκης Κοντοτόλιος. 
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Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Φλώρινας 

 

Στις 23 Φεβρουαρίου του 1956 άρχισε να λειτουργεί δοκιμαστικά ο πρώτος 

ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης μας και επίσημα με τα εγκαίνια του στις 15 

Απριλίου του ίδιου έτους. Ονομαζόταν «Στρατιωτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 

Φλωρίνης» και στεγαζόταν σε ένα διαμέρισμα (του Σεκέρη) πάνω από το 

Ζαχαροπλαστείο ΟΛΥΜΠΙΟΝ. Ο στρατιωτικός αυτός σταθμός διέθετε έναν 

ασύρματο πομπό τύπου «C43» στα βραχέα κύματα, από αυτούς που είχαν στείλει οι 

Αμερικάνοι, ως στρατιωτική βοήθεια. 

 

Διευθυντής του σταθμού ήταν ο εκάστοτε Υποδιοικητής του 1ου Συντάγματος 

Πεζικού, και το πρόγραμμα ελεγχόταν από το 2ο Γραφείο του 1ου Συντάγματος 

Πεζικού, μέχρι το 1962. Το προσωπικό που προσλήφτηκε ήταν σχεδόν όλοι 

Φλωρινιώτες. Ο Τάκης Σαχινίδης, ως Προϊστάμενος του προγράμματος και 

Συντονιστής. Εκφωνήτριες ήταν η Νίνα Βασιλειάδου, η Λεμονή Αριστείδου και λίγο 

αργότερα η Ρωξάνη Πιτόσκα, καθώς και για μικρό χρονικό διάστημα η Δήμητρα 

Δέδε. Αργότερα προσλήφτηκαν ως Εκφωνήτριες, η Βασιλική Γρίβα, η Βασιλική 

Θώμου και η Ελένη Αντωνιάδου. Εκφωνητές ήταν ο Μιχάλης Κοντοτόλιος, μετά ο 

Σίμος Σίμου, και αργότερα ο Δημήτρης Τσούλος. Τεχνικός του σταθμού ήταν ο 

Γιάννης Γιαννακός, μετά ο Αθανάσιος Καϊμακάμης και ο Αχιλλέας Σταθόπουλος. 

Αυτό ήταν το προσωπικό του ραδιοφωνικού σταθμού μέχρι τις αρχές της δεκαετία 

του 1970. 

Πρακτικά 3-10-1957. 

 

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ - Φ. 2078 
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Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής - Δημήτριος Μακρής 

 

 

 

Λόγω των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, το «Παράθυρο στο Παρελθόν» θα 

ανοίξει για να δούμε τι έγινε τον Φεβρουάριο του 1956. Για να θυμηθούν οι παλιοί 

και να μάθουν οι νεώτεροι τα συμβάντα στις εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου 1956. 

Ήταν η πρώτη εκλογική αναμέτρηση του διορισμένου τότε από τον βασιλέα Παύλο, 

πρωθυπουργού Κων/νου Καραμανλή, μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπάγου, ως 

αρχηγού της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως (Ε.Ρ.Ε.), που είχε ιδρύσει στις 4 

Ιανουαρίου 1956. Ήταν επίσης και η πρώτη εμφάνιση του διάσημου τότε δικηγόρου 

Θεσσαλονίκης Δημητρίου Μακρή, στον εκλογικό στίβο του νομού μας με την Ε.Ρ.Ε. 

Η εκλογική αναμέτρηση της 19ης Φεβρουαρίου 1956 ανέδειξε πανελλαδικά 

θριαμβευτή τον Κων/νο Καραμανλή, με 165 έδρες, του οποίου η πρώτη κυβέρνηση 

κατόπιν εκλογών, ωρκίσθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1956, 48 ακριβώς χρόνια πριν. 

Ηταν, όμως, και η πρώτη εκλογή του Δημητρίου Μακρή, ως βουλευτού Φλωρίνης. 

Στην πρώτη μετεκλογική κυβέρνηση, όπως και στις μετέπειτα, πλην του 1974, ο Κ. 

Καραμανλής συμπεριέλαβε και τον προσωπικό φίλο, όπως τον αποκαλεί ο Σπύρος 

Μαρκεζίνης στο πολύτομο και περισπούδαστο σύγγραμμά του «Σύγχρονη Πολιτική 

Ιστορία της Ελλάδος» και τον βουλευτή Φλωρίνης πια, Δημήτριο Μακρή, 

τοποθετώντάς τον στο νευραλγικό υπουργείο των Εσωτερικών. 
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Ας θυμηθούμε τα αποτελέσματα των εκλογών εκείνων της 19ης Φεβρουαρίου 1956 

στον νομό μας (τότε οι νομοί Φλωρίνης και Καστοριάς αποτελούσαν ενιαία εκλογική 

περιφέρεια). 

Εψήφισαν, λοιπόν: 29.626. Έγκυρα 29.556. Έλαβαν: Ε.Ρ.Ε. 15.807 και ποσοστό 

53,48%. Δημοκρατική Ένωση (Δ.Ε.) στην οποία μετείχαν: Κόμμα φιλελευθέρων, 

Λαϊκό, ΦΔΕ (Σ. Βενιζέλος), ΕΠΕΚ, κόμμα Αγροτών Εργαζομένων (Μπαλτατζής), 

ΔΚΕΛ, ΕΔΑ), 13.154 και ποσοστό 44,50%. Κόμμα Προοδευτικών (Μαρκεζίνη) 595 

και ποσοστό 2,01%. Τις υπόλοιπες ψήφους έλαβαν άλλες μικρές πολιτικές ομάδες. 

Οι σταυροί προτιμήσεως: ΕΡΕ: Γ. Ανδρέαδης 8.264, Δ. Μακρής 4.297, Αντ. Ζούγκας 

2.059, οι της Καστοριάς υποψήφιοι έλαβαν στον νομό μας: Αριστ. Λιάκος (αδελφός 

του γυμνασιάρχου μας Τιμολέοντα Λιάκου) 261, Π. Γυιόκας 150, Λ. Μπαντρίνος 91. 

Δ.Ε.: Δ.Θεοχαρίδης 6.691, Γ. Μόδης 2.249, Γ. Σπυρόπουλος 1.855, Β. Τσάμης 859, 

οι της Καστοριάς: Ζ. Παπαλαζάρου 543, Ι. Ζασπάλης 182. Κόμμα Προοδευτικών: 

Αθ. Αλεξίδης 233, Κ. Μανίκας 172, Π. Παπασταμάτης 93, Μηνάς Εξάρχου 24, Ι. 

Μυλωνάς 23. 

Βουλευτές εξελέγησαν από την ΕΡΕ οι Γ. Ανδρεάδης, Δ. Μακρής, από τον νομό μας 

και από τον νομό Καστοριάς οι: Αριστ. Λιάκος, Π. Γυιόκας, Λ. Μπαντρίνος.Από την 

Δ.Ε. εξελέγη ο Δ. Θεοχαρίδης. 

Με την υπουργοποίηση του Δ. Μακρή, άρχισε μια λαμπρή εποχή για τον ίδιο τον 

Μακρή, για τον νομό μας και τους κατοίκους του. Εκατοντάδες έργα εκτελέσθηκαν, 

αναγκαία για εκείνη την εποχή, που δεν υπήρχε καμία υποδομή. Ούτε υδρεύσεις, ούτε 

αποχετεύσεις, ούτε δρόμοι της προκοπής, ούτε ποτίστρες ζώων, ούτε υδραύλακες για 

πότισμα των χωραφιών. Ο τόπος ήταν σχεδόν παρθένος. Εκείνο, όμως, που έδωσε ο 

Μακρής στον Φλωρινιώτη, ήταν η αναγνώριση της οντότητάς του, το άνοιγμα των 

θυρών σε όλες τις υπηρεσίες γι� αυτόν και τον έκανε υπερήφανο για την καταγωγή 

του. Ήταν εκείνος που έφερε τους πρώτους φυγάδες από τις ανατολικές χώρες, χωρίς 

να κάνει διάκριση αν ήσαν φίλοι ή όχι. 
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Αλλά και η ανέλιξη του Δ. Μακρή σε κυβερνητικό επίπεδο ήταν ραγδαία. Σύντομα, 

ως υπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως και ως γραμματέας του κόμματος, 

κατέστη πανίσχυρος και δεξί χέρι του Καραμανλή. Απόδειξη και η δημοσιευομένη 

φωτογραφία, όπου ο Καραμανλής έχει στα δεξιά του τον μετέπειτα πρωθυπουργό 

Πιπινέλη (;) και αριστερά του τον Δημήτριο Μακρή. Ο δρόμος για να διαδεχθεί τον 

Καραμανλή στο κόμμα και στην πρωθυπουργία, άνοιγε για τον Δ. Μακρή. Όμως, 

μερικοί, ευεργετηθέντες μάλιστα από αυτόν, άσπονδοι «φίλοι», του έκλεισαν τον 

δρόμο, συκοφαντώντάς τον στον Καραμανλή. Πικραμένος ο Δ. Μακρής απεχώρησε 

από την πολιτική και στις 11 Μαρτίου 1981 απεβίωσε, κηδευθείς με μεγάλες τιμές. 

Η φωτογραφία μας, προέρχεται από το προσωπικό αρχείο της αειμνήστου συζύγου 

του υπουργού μας, Δοξούλας Μακρή, που μας την έστειλε πριν δύο χρόνια. 

 

 

 

 

Πρακτικά 4-01-1960. 

Ο Στέργιος (Τέγος) Σαπουντζής από την Κέλλη Φλώρινας 

http://florina-history.blogspot.gr/2011/10/1877.html 
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Ο Στέργιος (Τέγος) Σαπουντζής γεννήθηκε το 1877 στο Γκορνίτσοβο (Κέλλη) 

Φλώρινας. 

Η πατρική τον οικογένεια καταγόταν από το χωριό Κέλλη. O παππούς του ήταν ο 

αρχηγός της οικογένειάς του, που αποτελούνταν από πολλά μέλη. Ένας από τους 

θείους του, ο Χρήστος δολοφονήθηκε. Δραστηριοποιήθηκε στον ένοπλο αγώνα κατά 

των Βουλγάρων κομιτατζήδων, ήδη από το 1903, χρονιά κατά την οποία εντάχθηκε 

ως οπλίτης στο σώμα του γαμπρού του, οπλαρχηγού Μηνά Τσάλκου, που δρούσε 

στην περιοχή Αμυνταίου. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Φλώρινα, όπου διατέλεσε 

διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Φλωρίνης και ανέλαβε να συντονίζει τις Ελληνικές 

κινήσεις στην περιοχή της Φλώρινας. Συνεργάσθηκε με τον εκπρόσωπο του 

Μακεδονικού Αγώνα Βασίλειο Μπάλκο, ο οποίος χρημάτισε καθηγητής στο 

οικοτροφείο ημιγυμνάσιο της Μοδεστείου Σχολής Πισοδερίου. Μετά την αποχώρηση 

του Μπάλκου, ο Τέγος ανέλαβε να διευθύνει τον αγώνα, συνεργαζόμενος με τον 

Μητροπολίτη Πολύκαρπο και άλλους προκρίτους. 

Πολλές φορές συνεργάστηκε σε επιχειρήσεις με τους οπλαρχηγούς Ευάγγελο 

Νικολούδη και Ιωάννη Καραβίτη. Ήταν ένθερμος αγωνιστής και πατριώτης.  

Στις 15 Ιουλίου του 1906 οργάνωσε την επιχείρηση του Γκορνιτσόβου (Κέλλης), 

συντονίζοντας τα σώματα των Ευ. Νικολούδη και Ι. Καραβίτη. Στη γενέτειρα του 

Τέγου Σαπουντζή, κρύβονταν Βουλγαρικά σώματα με την ανοχή μέρους των 
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κατοίκων. Έτσι σε συνεννόηση με το Ελληνικό Προξενείο Μοναστηρίου και τον 

πρόξενο Νικόλαο Ξυδάκη, συναποφασίστηκε η επίθεση στο χωριό. Η επιχείρηση 

όμως προδώθηκε, καθώς ο Στ. Σαπουντζής στον ενθουσιασμό του, εκμυστηρεύτηκε 

σε δύο Οθωμανούς, γνωστούς του, ότι προτίθεται να επιτεθεί στο Γκορνίτσοβο. Έτσι 

κατά την είσοδο των Ελληνικών σωμάτων, συνάντησαν Οθωμανικό στρατιωτικό 

απόσπασμα. Ακολούθησε σφοδρή μάχη κατά την οποία οι Έλληνες είχαν δώδεκα 

νεκρούς, μεταξύ των οποίων και τον Ευάγγελο Νικολούδη. Ο Στέργιος Σαπουντζής 

συνελήφθη και φυλακίστηκε στις φυλακές Μοναστηρίου, από τις οποίες δραπέτευσε 

λίγο αργότερα. 

Όταν δολοφονήθηκε στη Φλώρινα ο περιβόητος εγκληματίας Τζόλε Γκέργκες την 

παραμονή του έτους 1909, καταδιωκόμενος από τους Τούρκους έφυγε στην Αθήνα. 

Όταν επέστρεψε συνελήφθη και φυλακίστηκε στις φυλακές του Μοναστηρίου. Οι 

Τούρκοι είχαν αντιληφθεί ότι εργάζονταν στον Μακεδονικό αγώνα ως πρωτεργάτης. 

Εκεί αθωώθηκε χάρη στην φιλία που είχε με τον φιλέλληνα Τούρκο Ιζέτ Πασά. Στον 

πόλεμο του 1912, συνελήφθη και πάλι από τους Τούρκους για να αφεθεί ελεύθερος 

αργότερα. 

Πριν καταληφθεί η Φλώρινα από τους Έλληνες, ο Μητροπολίτης, ο Τέγος, και 

Μουφτής συνεδρίασαν κι αποφασίστηκε να σταλεί επιτροπή στο Αμύνταιο με τον 

Αρχιμανδρίτη Παπαθανάση Παπαθανασίου και άλλους προκρίτους, να 

παρακαλέσουν τον Διοικητή να επισπεύσουν το συντομότερο να καταλάβουν την 

Φλώρινα. Μετά την απελευθέρωση, διορίστηκε δήμαρχος της πόλεως της Φλώρινας, 

τιμής ένεκεν για τους εθνικούς αγώνες του και για την ικανότητά τον. Στα πλαίσια 

της Θητείας του ως δημάρχου συνετέλεσε στην ανέγερση του Δημοτικού 

Νοσοκομείου, καθώς και για τον εξοπλισμό του με επιστημονικά όργανα. Απεβίωσε 

την 20η Ιανουαρίου 1960. 
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Την επόμενη ημέρα 7 Νοεμβρίου 1912, γύρω στις 14.00 μμ, ο Υπίλαρχος Ιωάννης 

Άρτης εισέρχεται, εξ ονόματος του Βασιλέα Γεωργίου του Α’ και των ελληνικών 

στρατευμάτων, πρώτος στην πόλη της Φλώρινας, στην ανατολική είσοδο της οποίας 

του παραδίδεται η πόλη και την θέτει «εις τας αγκάλας της Μητρός Ελλάδος». Σε 

λίγη ώρα από τη νότια πλευρά της πόλης εισέρχεται και ένα Σύνταγμα Ιππικού υπό 

τον Συνταγματάρχη Ζαχαρόπουλο και άλλους αξιωματικούς. Κηρύσσεται 

Στρατιωτικός νόμος σε όλη την επικράτεια, καταργείται κάθε υφιστάμενη τουρκική 

αρχή και διορίζεται, μετά από υπόδειξη του Μητροπολίτη Πολυκάρπου, ως πρώτος 

Δήμαρχος της ελεύθερης Φλώρινας, ο Τέγος Σαπουντζής.  

Στις 15.00 μμ, από την βόρεια είσοδο της πόλης (οδός Μοναστηρίου) εισέρχεται 

Σερβική ίλη ιππικού. Διαφορά μίας ώρας και η Φλώρινα θα είχε χαθεί, όπως το 

Μοναστήρι.  

 

Απόσπασμα από Στέργιος (Τέγος) Σαπουντζής: Ο πρώτος δήμαρχος της ελεύθερης 

Φλώρινας. Η ομιλία του προέδρου του ΦΣΦΑ Κων/νου Ραπτόπουλου-

Χατζηστεφάνου στην 2οη Χορωδιακή Συνάντηση 

http://neaflorina.blogspot.gr/2013/11/blog-post_701.htm 

Την επόμενη ημέρα, 8 Νοεμβρίου 1912, στην ανατολική είσοδο της πόλης, «τα λαϊκά 

κύματα ακράτητα εις ενθουσιασμόν», με επικεφαλείς τον Μητροπολίτη Πολύκαρπο 

και τον Δήμαρχο πλέον Τέγο Σαπουντζή, υποδέχονται τον Διάδοχο Κωνσταντίνο και 

τους στρατιωτικούς επισήμους. Όλοι μαζί «στρέφονται» προς την εκκλησία του 

Αγίου Γεωργίου, «ένθα εψάλη η ιστορική και πάνδημος δοξολογία». Έκτοτε, οι 

Φλωρινιώτες τιμούμε τη μεγάλη εκείνη ημέρα, στον Άγιο Γεώργιο, με επίσημη 

Δοξολογία αρχόντων και αρχομένων.  
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(Πληροφορίες, από Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, Έτος 1946, φύλλα 1054, 1055, 

1056, 1058, 1059, «Αναμνήσεις από την Απελευθέρωσιν της Φλωρίνης κατά τον Α’ 

Βαλκανικόν Πόλεμον», του τέως Δημάρχου κ. Τέγου Σαπουντζή). 

Η Φλώρινα απελευθερώθηκε και ξεκίνησε ένας άλλος αγώνας, ειρηνικός αυτή τη 

φορά, για την πρόοδο, την ευημερία και την ανάπτυξή της. Και σ’ αυτόν τον αγώνα ο 

Τέγος Σαπουντζής, δήλωσε παρών. Διετέλεσε Δήμαρχος Φλώρινας, σε τέσσερις (4) 

δύσκολες περιόδους: 1912-1914 (δια διορισμού από τον απελευθερωτικό στρατό), 

1929-1934 (με εκλογές του λαού της Φλώρινας), 1945-1946 (Δήμαρχος και 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ταυτόχρονα, δια Κυβερνητικής επιταγής) και, 

1949-1950 (δια διορισμού). Και μόνο οι χρονολογίες των Δημαρχιακών του θητειών 

φανερώνουν τη δυσκολία και το μέγεθος του βάρους που σήκωσε σε κάθε μία από 

αυτές. Ο Τέγος όμως τα κατάφερε. 

Στα χρόνια που διετέλεσε Δήμαρχος, προσπάθησε να αναστηλώσει και να 

εκσυγχρονίσει την πόλη της Φλώρινας, μετατρέποντάς την από συνονθύλευμα 

μαχαλάδων σε συγκροτημένη πόλη. Μακάρι να είχε φυλαχτεί αρχειακό υλικό των 

έργων του, να το μελετούσαμε. Από τα λίγα που γνωρίζουμε ο Τέγος Σαπουντζής 

ενέκρινε το σχεδιασμό και τη δημιουργία της κεντρικής Πλατείας Ομονοίας και την 

απαλλαγή της από το τουρκικό τζαμί, που είχε χτιστεί πάνω σε αγίασμα παλαιού 

ορθόδοξου ναού. Διάνοιξε την οδό 25ης Μαρτίου (από την κεντρική πλατεία προς τα 

Δημοτικά Σχολεία), ενώ σκυροστρώθηκε η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Κατασκευάστηκαν τα πρώτα πεζοδρόμια στους κεντρικούς δρόμους, επεκτάθηκε το 

σιδηροδρομικό δίκτυο από το Μεσονήσι έως την πόλη της Φλώρινας και ιδρύθηκε ο 

νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός (1931). Μεταφέρθηκαν τα Δημοτικά Σφαγεία εκτός 

πόλης, ενισχύθηκε η υπάρχουσα ύδρευση της πόλης, καταβλήθηκε προσπάθεια μέσω 

μελετών για ηλεκτροφωτισμό της πόλης και σχεδιάστηκε η περιτείχιση του ποταμού 

σε όλο το μήκος του. Ως υποστηρικτής των γραμμάτων και της μόρφωσης, μέσω 

Δήμου, προσφέρθηκαν χρήματα για την οικονομική στήριξη των σχολείων και την 

ανέγερση της Οικοκυρικής Σχολής. Με δικές του ενέργειες αναδασώθηκε το 
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δασύλλιο του λόφου του Αγίου Παντελεήμονα, ενώ αργότερα το 1948, ως απλός 

πολίτης, διαμαρτύρεται εγγράφως και δημοσίως εγκαλώντας τους υπεύθυνους 

(Νομάρχη-Δήμαρχο-Δασάρχη), για την άκρατη και παράνομη ξύλευσή του 

(Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ Φλωρίνης, Αρ. Φύλλου 1118/27-03-1948). Πραγματοποίησε 

αγορά χώρου για αρχαιολογικές ανασκαφές. Επίσης, συνετέλεσε στην έναρξη των 

εργασιών για την ανέγερση του Δημοτικού Νοσοκομείου Φλώρινας, δωρεά της 

Μοναστηριώτισσας Ελένης Θ. Δημητρίου, καθώς και για τον εξοπλισμό του με 

επιστημονικά όργανα εποχής. 

Παράλληλα με τις φανερές δραστηριότητές του, από φίλους και την οικογένειά του, 

γνωρίζουμε για το φιλανθρωπικό έργο του Τέγου, όχι μόνο ως Δημάρχου, αλλά και 

ως επιχειρηματία, ότι προσέφερε δωρεάν προϊόντα (κρέας, γάλα, αυγά, αλεύρι και 

ό,τι άλλο παρήγαγε) σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, αλλά και σε 

φυλακισμένους, ειδικά στις γιορτές. Εξασφάλισε κονδύλια για τον Δήμο πουλώντας 

καταστήματα που είχε στην κυριότητά του στην στοά. 

Ως Γραμματέας της Μητρόπολης εγγράφως καταλόγισε ευθύνες στους 

χρηματίσαντας Μητροπολίτες της επαρχίας μας, διότι «ουδείς εξ αυτών επρονόησε 

ούτε ενδιεφέρθη να περισυλλέξη στοιχεία ιστορικά περί της γενεαλογίας της επαρχίας 

των».  

Διετέλεσε Πρόεδρος της Εθνικής Οργάνωσης Μακεδονομάχων Φλωρίνης «Παύλος 

Μελάς» και τα τελευταία χρόνια της ζωής του, προέβη σε μια σπουδαιότατη 

ενέργεια. Συνέταξε υπόμνημα το οποίο υπέβαλε στην κυβέρνηση για την εγγραφή 

στους πίνακες των Μακεδονομάχων όσων δεν είχαν προφθάσει να υποβάλλουν τα 

δικαιολογητικά τους. 

Στο χωριό του την Κέλλη, με απόφαση της οικογένειας των Σαπουντζήδων, 

δωρίστηκε το οικόπεδο της οικίας τους, προκειμένου να κτισθεί εκκλησία, ο 

σημερινός Ιερός Ναός του Αγίου Αθανασίου. 
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Οι παλαιότεροι, παρόντες, Φλωρινιώτες τον θυμούνται ως ήπιο, ψύχραιμο, με ένα 

συνεχές χαμόγελο κάτω από το κιτρινισμένο μουστάκι -εξ αιτίας του μόνιμου 

τσιγάρου στο στόμα του, πειραχτήρι, πολιτικάντη, διπλωμάτη, άνθρωπο της αγοράς. 

Χαρακτηριστικά του, το μόνιμο τσιγάρο στο στόμα του, το καπέλο (ρεπούμπλικο ή 

καβουράκι) και το κουστούμι του χειμώνα-καλοκαίρι. Ποτέ του δε φόρεσε παλτό και 

κυκλοφορούσε πάντα με τα χέρια πίσω από τη μέση. 

Το 1922 έχτισε ένα από τα πιο όμορφα αρχοντικά της Φλώρινας, το οποίο ακόμα και 

σήμερα, υπάρχει, ακέραιο, αγέρωχο, ολόρθο, κοσμεί την πόλη μας μπροστά από τον 

Σακουλέβα στην περιοχή Βαρόσι.  

Το 1941, όταν η Φλώρινα καταλήφθηκε από τους Γερμανούς αποτέλεσε έναν από 

τους κύριους στόχους των κατακτητών, αλλά διέφυγε τη σύλληψη. Στη συνέχεια οι 

Γερμανοί επίταξαν την οικία του και τη λεηλάτησαν. 

Η πολιτεία, ευγνωμονούσα για την προσφορά του στον Μακεδονικό Αγώνα και 

στους Βαλκανικούς Πολέμους, τον τίμησε με το παράσημο του «Πράκτορα Β’ 

τάξεως».  

Πέθανε το 1960, ύστερα από επανειλημμένες νοσηλείες στη Λάρισα και τελικά στην 

Αθήνα, από καρκίνο. Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε στις 20 Ιανουαρίου 1960 

(Περιοδικό «Αριστοτέλης», Έτος Ε’, Τεύχος 29, Φλώρινα 1961) στον Ι. Ν. του Αγίου 

Παντελεήμονα, όπου τον επικήδειο εκφώνησε ο Στέργιος Τριανταφυλλίδης. 

Αναπαύεται στα κοιμητήρια του Αγίου Γεωργίου Φλώρινας. 

Στην είσοδο της γενέτειράς του Κέλλης στήθηκε προτομή του, δίπλα στη μαρμάρινη 

στήλη των «οπλιτών στρατιωτών του Μεγάλου Αλεξάνδρου». Στη Φλώρινα, για την 

οποία έκανε ό,τι υψηλότερο και ιδανικότερο μπορούσε να κάνει οποιοσδήποτε 

θνητός και την οποία υπηρέτησε με πάθος σε όλη του τη ζωή, ο Δήμος Φλώρινας 

έδωσε σε έναν μικρό δρόμο το όνομά του, κοντά στην είσοδο της πόλης. Κοντά στο 

σημείο υποδοχής του Ιωάννη Άρτη και του Διαδόχου Κωνσταντίνου. 
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Πρακτικά 15-12-1960. 

http://users.sch.gr/spipap/florinapast/?p=2553 

Η άφιξη του διαδόχου Κωνσταντίνου στη Φλώρινα τον Δεκέμβριο του 1960 

 

Στις 28 Δεκεμβρίου 1960, ημέρα Τετάρτη, επισκέπτεται τη Φλώρινα ο τότε Διάδοχος 

και μετέπειτα Βασιλιάς της Ελλάδας Κωνσταντίνος Β’. 

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να διανείμει 125 βιβλιάρια προικοδοτήσεως σε 

«ισαρίθμους απόρους κορασίδας», καθώς και να εγκαινιάσει τις δύο προσκοπικές 

εστίες (εντευκτήρια) Φλώρινας και Αμυνταίου. 

Η «Ελληνική Φωνή» στο φύλλο 1377 της 31ης Δεκεμβρίου του 1960 παρουσιάζει 

στο πρωτοσέλιδό της ρεπορτάζ από αυτή την επίσκεψη το οποίο και παραθέτουμε. 

Οι φωτογραφίες προέρχονται από το Ιστορικό Αρχείο του ΦΣΦΑ – συλλογή Γ. 

Θεοδοσίου. 

Στην πρώτη από αυτές ο Διάδοχος εξέρχεται από τον κινηματογράφο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» 

http://users.sch.gr/spipap/florinap
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Ο δήμαρχος Φλώρινας Γεώργιος Θεοδοσίου υποδέχεται τον Κωνσταντίνο. Δεξιά 

διακρίνεται ο νομάρχης Φλώρινας Παναγιώτης Μάτσος. 

 

 

 

Ο δήμαρχος Φλώρινας Γεώργιος Θεοδοσίου προσφωνεί τον Κωνσταντίνο. 

 

http://users.sch.gr/spipap/florinap
http://users.sch.gr/spipap/florinap
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Αφίκετο εις την πόλιν μας ο διάδοχος ΚωνσταντίνοςΔιένειμε βιβλιάρια 

προικοδοτήσεως 

(«Ελληνική Φωνή» φ 1377/31-12-1960)  

Με ειλικρινή και ενδοκάρδιον ενθουσιασμόν υπεδέχθη την παρελθούσαν Τετάρτην ο 

λαός της Φλωρίνης την Α.Β.Υ. τον ολυμπιονίκην – Διάδοχον Κωνσταντίνον. Ο 

Διάδοχος αφίκετο εις την Φλώριναν την 3ην μ.μ. Εις τα όρια του νομού υπεδέχθησαν 

τον Διάδοχον ο νομάρχης κ. Μάτσος και λοιπαί αρχαί της πόλεως. Η επίσημος 

υποδοχή εγένετο προ του κινηματογράφου «Ολύμπιον» όπου είχεν στηθή επιβλητική 

αψίς με την φωτογραφίαν του Διαδόχου και την επιγραφήν «Καλώς ήρθατε». Προ 

της αψίδος, υπεδέχθησαν τον Διάδοχον ο υπουργός Εσωτερικών κ. Μακρής, ο γ. 

επιθεωρητής νομαρχιών κ. Βασιλειάδης, οι δήμαρχοι Φλωρίνης και Αμυνταίου κ.κ. 

Θεοδοσίου και Χατζής, οι βουλευταί κ.κ. Ανδρεάδης, Κωστελίδης και Ζούγκας αι 

λοιπαί αρχαί και οι εκπρόσωποι των διαφόρων συλλόγων και σωματείων. 

Εις τον διάδοχον επεφυλάχθη θερμοτάτη υποδοχή εκ μέρους του λαού, ο οποίος είχε 

κατακλύσει τον χώρον, ενώ νεάνιδες με τοπικάς ενδυμασίας τον έρραινον με άνθη. Ο 

δήμαρχος κ. Θεοδοσίου δι΄ ωραίας προσλαλιάς καλοσώρισε τον Διάδοχον, ο οποίος 

κατόπιν υπό τας ζωηράς επευφημίας του λαού εισήλθεν εις τον κινηματογράφον 

«Ολύμπιον», όπου τον υπεδέχθη ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης κ.κ. Βασίλειος. Τον 

http://users.sch.gr/spipap/florinapast/
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Διάδοχον προεσεφώνησεν ο δ/ντής της Εθνικής Τραπέζης κ. Τριαντ. Λυκίδης, 

ακολούθως δε ο Διάδοχος διένειμεν ιδιοχείρως 125 βιβλιάρια προικοδοτήσεως εις 

ισαρίθμους απόρους κορασίδας της περιοχής. 

Μετά την τελετήν και υπό τας θερμάς εκδηλώσεις λατείας του λαού, ο Διάδοχος 

μετέβη εις το εντευκτήριον των Προσκόπων το οποίον μετά τον καθιερωμένον 

αγιασμόν, ενεκαινίασε, απένειμε δε μετάλλια εις φίλους του προσκοπισμού ως και 

διπλώματα ανδρείας εις παλαιούς προσκόπους, ανδραγαθήσαντες κατά την θρυλικήν 

μάχην της Φλωρίνης. 

Την εσπέραν ο Διάδοχος παρεκάθησεν εις γεύμα παρατεθέν προς τιμήν του εις το 

ξενοδοχείον «Ξενία» υπό του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μακρή. 

Ο Διάδοχος, αφού διενυκτέρευσεν ενταύθα επί του βασιλικού σιδηροδρομικού 

οχήματος, ανεχώρησε την επομένην εις Αμύνταιον, όπου του επεφυλάχθη 

αποθεωτική υποδοχή. Εις Αμύνταιον ο Διάδοχος διένειμε βιβλιάρια προικοδοτήσεως 

και ενεκαινίασεν το εξαιρετικά ωραίο προσκοπικό εντευκτήριο. 

————————————– 

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης 
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Πρακτικά 5-5-1962 

http://users.sch.gr/spipap/florinapast/?p=2529 

Η ίδρυση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φλώρινας το 1962 

 

Η ανάγκη ίδρυσης πυροσβεστικής υπηρεσίας στο νομό Φλώρινας προέβαλε ως ένα 

από τα διαρκή αιτήματα των Φλωριναίων, γεγονός που διατυπώνεται και στις τοπικές 

εφημερίδες, εντονότερα περί το 1959. Οι οχλήσεις προς τα ανάλογα κλιμάκια της 

κεντρικής εξουσίας εκ μέρους των τοπικών παραγόντων και ιδιαιτέρως του βουλευτή 

Φλώρινας και Υπουργού ΕσωτερικώνΤάκου Μακρή θα φέρουν τελικά το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. 

Τον Απρίλιο του 1961 θα υπογραφεί η απόφαση για την ίδρυση στην πόλη της 

Φλώρινας πυροσβεστικού σταθμού Γ” τάξης. 

Ο πυροσβεστικός σταθμός Φλώρινας θα στεγασθεί αρχικά στο κτήριο της Ένωσης 

Γεωργικών Συνεταιρισμών απέναντι από το στρατόπεδο (σήμερα στεγάζει το super 

market Γρηγοριάδη) και θα στελεχωθεί με προσωπικό και δύο πυροσβεστικά 

οχήματα τον Μάιο του 1962. Στα τέλη Μαΐου θα γίνουν και τα εγκαίνια. 

Πρώτος διοικητής ήταν ο Γεώργιος Σβωλόπουλος. 

http://users.sch.gr/spipap/florinapa
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Στις 28 Οκτωβρίου του 1962 τα δύο πυροσβεστικά οχήματα θα παρουσιασθούν και 

στην παρέλαση της επετείου του ΟΧΙ. 

Όλες οι φωτογραφίες μας προέρχονται από το Ιστορικό Αρχείο του ΦΣΦΑ – συλλογή 

Γ. Θεοδοσίου. Στην πρώτη από αυτές ο τοτε Δήμαρχος Φλώρινας Γεώργιος 

Θεοδοσίου (στο μέσον) και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πέτρος 

Βούλτσης (με τα γυαλιά) πλαισιομένοι από τους άνδρες του Πυροσβεστικού 

Σταθμού. 

 

 

 

Στα κείμενα που ακολουθούν μπορούμε να δούμε τους σημαντικότερους σταθμούς 

στην ίδρυση του Πυροσβεστικού Σταθμού Φλώρινας. Είναι τα σχετικά δημοσιεύματα 

σε δύο εφημερίδες: την «Ελληνική Φωνή» και τη «Φωνή της Φλωρίνης» 

Ιδρύεται πυροσβεστικόν τμήμα εις την Φλώριναν 

Την παρελθούσα Δευτέραν αφίκετο εις την πόλιν μας ο υποδιοικητής του 

πυροσβεστικού σώματος Θεσσαλονίκης κ. Παπαϊωάννου, ο οποίος συνειργάσθη μετά 

του δημάρχου κ. Θεοδοσίου δια το θέμα της εγκαταστάσεως στην πόλιν μας 

πυροσβεστικού τμήματος. Ως εγνώσθη το εν λόγω τμήμα πυροσβεστών θα 

αποτελείται από 32 άνδρας και θα έχη εις την διάθεσίν του δύο πυροσβεστικά 

οχήματα. Το οίκημα όπου θα εγκατασταθή το πυροσβεστικόν τμήμα θα παραχωρηθη 

υπό του Δήμου. 

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης 
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Πρακτκά 29-07-1963. http://www.redcross.gr/default.asp?pid=7&la=1 

 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877, με πρωτοβουλία της 

βασίλισσας Όλγας. Από τη στιγμή της ίδρυσής του αναγνωρίσθηκε από τη Διεθνή 

Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού και σήμερα αποτελεί μέρος της «οικογένειας» του 

Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Στη μακρά πορεία 

του παραμένει σταθερά αφοσιωμένος στις διεθνείς ανθρωπιστικές αρχές και στην 

αλληλέγγυα εθελοντική προσφορά βοήθειας προς τον συνάνθρωπο. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός οργανισμός 

στην Ελλάδα με σύνθετο έργο που βασίζεται στην εθελοντική δράση και την άμεση 

ανταπόκριση των πολιτών. Κινητοποιείται στοχεύοντας πάντα στην ανακούφιση του 

ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, 

ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους, ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες και άτομα 

από κάθε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Η δράση του έχει συνδεθεί με την 

επαγρύπνηση, την αλληλεγγύη και τη φιλαλληλία και είναι συνώνυμη της 

αφιλοκερδούς προσφοράς και της ανιδιοτέλειας. 

Οι βασικοί σκοποί και στόχοι του Ε.Ε.Σ. είναι: 

• Σε καιρό πολέμου: η συνδρομή και επικουρία στο έργο της Στρατιωτικής 

Υγειονομικής Υπηρεσίας, η νοσηλευτική περίθαλψη τραυματιών και ασθενών, καθώς 

και η προστασία των αιχμαλώτων, του άμαχου πληθυσμού και των θυμάτων 

πολέμου. 

• Σε καιρό ειρήνης: η αρωγή και συμπαράσταση στα θύματα θεομηνιών και 

επιδημιών, καθώς και η αυτόνομη ή σε συνεργασία με το Κράτος και κοινωνικούς 

φορείς, ανθρωπιστική δραστηριότητα. 

Από το 1877 έως σήμερα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει άκοπα να επιτελεί 

το ανθρωπιστικό του έργο φροντίζοντας τις πιο αδύναμες πληθυσμιακές ομάδες της 
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χώρας. Σε συνεργασία με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη, ο Ελληνικός 

Ερυθρός Σταυρός είναι στο πλευρό κάθε ανθρώπου, οικογένειας ή ομάδας που 

αντιμετωπίζει δυσκολίες χωρίς να θέτει φυλετικά, εθνικά ή οικονομικής κατάστασης 

όρια στη δράση του. Παράλληλα, όταν και όποτε υπάρχει ανάγκη στο εξωτερικό, ο 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενεργοποιείται σε συνεργασία με τους Εθνικούς 

Συλλόγους άλλων χωρών για την αποστολή διεθνούς βοηθείας. 

Με βαθιά ανθρωπιστικά ιδανικά και με αίσθημα ευθύνης, ο Ελληνικός Ερυθρός 

Σταυρός ήταν και είναι παρών στα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της Ελλάδας 

αλλά και διεθνώς, και συνεχίζει να επιτελεί το σύνθετο ανθρωπιστικό έργο πάντα με 

στόχο τον άνθρωπο και πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το Διεθνές 

Ανθρωπιστικό Δίκαιο. 
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7.2 ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΙ 

 

1912-1914. 

 Δήμαρχος: Στέργιος (Τέγος) Σαπουντζής.(Διορισμός). 

 Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου: 1) Αθανάσιος Τέγος  2) Γεώργιος Λουκάς 

3)Ηλίας Δημούσης 4-5) Δύο Τούρκοι. (Γραμματέας και ταμίας Δήμου ο Θεόδωρος 

Ναούμ). 

Το 1915 άλλαξε η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου.Μέλη Δ.Σ. 1) Ιωάννης 

Σαπουντζής (Πρόεδρος) 2) Σίμος Ιωαννίδης 3) Θεόδωρος Χρηστίδης 4) Στέφανος 

Ρόλλης 5) Ιωάννης Χατζηνίκος 6) Λάζαρος Χατζητύπης 7) Κωνσταντίνος Κηπουρός 

8) Θ. Καραμηνάς 9) Ηλίας Σίμου 10,11, 12, 13 (4) Οθωμανοί. 

 

1914-1916. 

Δήμαρχος: Αναστάσιος Ναούμ (Λουκίδης) (19-05-1914)(Διορισμός). 

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:1) Μενέλαος Βαλάσης (Πρόεδρος). 2) Αθανάσιος 

Πηλείδης 3) Στέφανος Ρόλλης 4) Στέφανος Παυλίδης 5) Σταύρος Διβράνος 6) Π. 

Χατζητύπης 7) Θεόδωρος Δημούσης 8) Βασίλειος Μπογιατζής 9) Θεόδωρος 

Χρηστίδης 10,11,12,13) Οθωμανοί (4).Δημαρχιακή Επιτροπή:Διονύσιος Εξάρχου, 

Χρ. Φιλιππίδης και Α. Κωνσταντίνου. 

 

 

1916. 
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Δήμαρχος: Γεώργιος Λουκάς 1-05-1916.(Διορισμός). 

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου (Β. Δ. 6-4-1916):1) Ναούμ Χατζηνάκος (Πρόεδρος). 

2)Ιωάννης Σαπουντζής 3) Στέφανος Ρόλλης 4) Ιωάννης Γούναρης 5) Πέτρος 

χατζητύπης 6) Λάζαρος Αρμέντσκαλης 7) Γεώργιος Γρίβας 8) Ιωάννης Βαλκάνης 

9,10,11,12) (4 οθωμανοί). 

Το έτος 1915 άλλαξε η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου:1) Ιωάννης Σαπουντζής 

2) Σίμος Ιωαννίδης 3) Θεόδωρος Χρηστίδης 4) Στέφανος Ρόλλης 5) Ιωάννης 

Χατζηνίκος 6) Λάζαρος Χατζητύπης 7) Κων/νος Κηπουρός 8) Θ. Καραμηνάς 9) 

Ηλίας Σίμου 10,11,12,13,(4) Οθωμανοί. 

1917. 

Δήμαρχος: Αναστάσιος Παπακωνσταντίνου (Διορισμός). 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: 1) Χρήστος Σιάκος και τούτου παραιτηθέντος. 2) 

Ναούμ Χατζηνάκος (επαναξελέγη και το 1919). 

1919. 

 Δήμαρχος:Μιχαήλ Δοσίου 20-08-1919.(Διορισμός) 

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:1) Πέτρος Χατζητάσης 2) Σταύρος Νεδέλκος 

3)Αντώνιος Ζώης 4) Δημ. Τσώγκος 5) Παντελής Βλάσης 6) Χρήστος Φιλιππίδης 7) 

Χρ.Φίσκας 8) Κων/νος Μισυρλής 9) Χρ. Εξάρχου 10) Γεώργιος Γρίβας 

11,12,13,14,15,16(6) Οθωμανοί. Πρόεδρος Δ.Σ. Ν. Χατζηνάκος.  

 

1920: Πρόεδρος Δ. Σ. Ιωάννης Σαπουντζής. 

 

1921-1922. 
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Δήμαρχος:Πέτρος Χατζητάσης (Διορισμός). 

Πρόεδρος Δ.Σ. Χρήστου Εξάρχου. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι:1) Ιωάννης Καπουλίτσας 2) Νικόλαος Παναγιώτου 3) Κων/νος 

Σιάκος 4) Νικόλαος Μάντσης 5) Ιωάννης Βαλάκης 6) Μιχ. Κωνσταντινίδης 7) 

Αντώνιος Ζώης 8) Δημήτριος Τσώγκος 9) Μιχαήλ Σαμαράς 10) Θεόδωρος 

Νικολαϊδης 11) Σουάν Σαρφατίν (Ισραηλίτης237) 12,13,14,15,16,17,18) (7) 

Οθωμανοί. 

 

1923. 

Δήμαρχος:Ιωάννης Σαπουντζής. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι:1) Ιωάννης Ασπιώτης (Πρόεδρος) 2)Ιωάννης Θεοδοσίου 

3)Λάζαροος Χατζητύπης 4) Χρήστος Δανιήλ 5) Τέγος Σαπουντζής 6) Δημήτριος 

Βαραδίνης 7) Γεώργιος Σίμου 8) Δημήτριος Χατζηλάμπρου 9) Στέφανος Πέτρου 10) 

Γεώργιος Κικιλίντζας 11) Κων/νος Κλεστινιώτης 12) Φίλιππος Βασιλείου 13) Πέτρος 

Χατζητάσης 14) Χρήστος Μηλώσης 15) Δημήτριος Νεδέλκου 16,17 (2) Οθωνανοί. 

 

1924. 

Δήμαρχος:Γεώργιος Σίμου (διορισμός). 

Δημοτικοί Σύμβουλοι:1) Τέγος Σαπουντζής 2) Χρήστος Δανιήλ 3) Δημήτριος 

Βαραδίνης 4) Στέφ. Πέτρου 5) Γεώργιος Κικιλίντζας 6) Φίλιππος Βασιλείου 7) 

Κων/νος Κλεστινιώτης 8)Δημήτριος Νεδέλκος 9) Χρήστος Μηλώσης 10) Στέφανος 

Παυλίδης 11) Λάζαρος Ιωάννου 12) Θρασύβουλος Θεοχαρίδης 13) Βασίλειος 

                                                 

 

237 Βλέπε περισσότερα Οι Εβραίοι της Φλώρινας-Κωνσταντίνος Σεχίδης  σελ. 285 NecatiCumali(1921-

2001) ΕΝΑΣ ΤΟΥΡΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΕΡΙΒΙΒΛΟΣ 2007. 
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Παπαστεργίου 14) Ιωάννης Ρώμπαπας 15) Αναστάσιος Τσάπανος 16) Βασίλειος 

Καράντζας 17) Λάζαρος Πέϊος. 

 

1925-1929. 

Δήμαρχος: Ιωάννης Θεοδοσίου ( δι’ εκλογών). 

Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Στέφανος Λοκμάνης 2) Θεόδωρος Χρηστίδης 3) Θεόδωρος 

Μητσάρης 4) Αθανάσιος Λαλαγιάννης 5) Αθανάσιος Τσακίρης 6) Χρήστος 

Μηλώσης 7)Χρήστος Άλτας 8) Κλεόβουλος Ιατρόπουλος 9) Λάζαρος Ι. Γρούϊος 10) 

Λάζαρος Πέϊος 11) Πέτρος Χατζητάσης 12) Πέτρος Πατσούρης 13) Βόρις Τυρπένου 

14) Γεώργιος Τσάπανος 15) Ευάγγελος Παπαδάμου 16) Φίλιππος Τεμέλκου 17) 

Νικόλαος Παναγιώτου 18) Βασίλειος Παρασκευαϊδης. 

 

Κατά τα μέσα της περιόδου αυτής οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (εκ των 

αναπληρωματικών): Ανδρέας Δασκαλάκης, Σταύρος Χατζηνάκος, Παντελής 

Μπογιατζής, Βασίλειος Σεντέτσης, Νικόλαος Χατζηλίας σε αναπλήρωση ισάριθμων 

που παραιτήθηκαν. 

Πρόεδρος Δ.Σ. από το 1928: Ανδρέας Δασκαλάκης 

Αρχές του 1929 παραιτηθέντος του Δημάρχου Ιωάννου Θεοδοσίου ανέλαβε 

καθήκοντα Δημαρχούντος ο α΄. Πάρεδρος :Ανστάσιος Καραμπατάκης. 

 

1929-1934. 

Δήμαρχος : Στέργιος (Τέγος) Σαπουντζής (1/09/1929)(δι’ εκλογών). 

Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Χατζηεφραιμίδης Παρασκευάς 2) Στυλιανός Αγακίδης 3) 

Ιωάννης Παπαδόπουλος (Παπαχαραλάμπους) 4) Ιωάννης Μιχαηλίδης 5) Δημήτριος 
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Μ. Λιάκος 6) Πέτρος Κουτουράτσας 7) Χαράλαμπος Ατματζίδης 8) Χρήστος Σιάκου 

9) Γεώργιος Σιδηρόπουλος 10) Γεώργιος Τσάπανος (Πρόεδρος) 11) Δημήτριος 

Τεμέλκου 12) Πέτρος Χατζητύπης 13) Σάββας Σιχάς 14) Θωμάς Τέγου 15) Γεώργιος 

Αργυρόπουλος 16) Παντελής Μπογιατζής 17) Θεόδωρος Μητσάρης 18) Δημήτριος 

Πλατής. 

 

1934-1937 

Δήμαρχος:Νικόλαος Χάσος 

Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μιχαήλ Γρηγοριάδης 2) Παρασκευάς Χατζηεφραιμίδης 3) 

Δημήτριος Τεμέλκος 4) Θεόδωρος Παπαθανασίου ( Πρόεδρος),5) Θεόδωρος Γρούϊος 

6) Αθανάσιος Λαλαγιάννης 7) Λάζαρος Μπογιατζής 8) Γεώργιος Δαμιανού 9) 

Πέτρος Πατσούρης 10) Ιωάννης Γούναρης 11) Σωκράτης Χατζηπαυλίδης 12) 

Θεόδωρος Γκερτσάνης 13) Δημήτριος Βαραδίνης 14)Δημήτριος Δαφίνης 15) Πέτρος 

Χατζηνίκος 16) Γεώργιος Κλεστινιώτης 17) Νικόλαος Παναγιώτου. 

 

1937-1938. 

Δήμαρχος:Νικόλαος Χάσος 

Διοικούσα Επιτροπή: 1) Λάζαρος Κιατύπης 2) Ιωάννης Δανιηλίδης 3) Χρήστος 

Σιάκος 4) Κωνσταντίνος Τσούπτσης. 

Αντί Δημοτικού Συμβουλίου, ο θεσμός καταργήθηκε επί Δικτατορίας Μεταξά. Στις 

Διοικούσες Επιτροπές μετείχε και ο Δήμαρχος με φήφο. 

 

1938-1941 

Δήμαρχος : Νικόλαος Χάσος. 
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Διοικούσα Επιτροπή:1) Λάζαρος Χατζητύπης 2) Χρήστος Σιάκος 3) Ιωάννης 

Δανιηλίδης 4) Κωνσταντίνος Τσούπτσης 5) Θεόδωρος Κοκέβης 6) Περικλής 

Μιλώσης. 

Κατόπιν, αντί του Χρ. Σιάκου ορίσθηκε ο Θ. Λούστας.  

Τελευταία συνεδρίαση της Διοκ. Επιτροπής πριν την κατάληψη της πόλης από τους 

Γερμανούς, έγινε στις 21-03-1941 με παρόντες τον κ. Δήμαρχο Φλώρινας Ν. Χάσο 

και μέλη της Επιτροπής τους  Λάζαρο Χατζητύπη, Κων/νο Τσούπτση και Θεόδωρο 

Λούστα. 

 

1941-1943. Δήμαρχος : Νικόλαος Χάσος. 

Διοικούσα Επιτροπή:1) Δημήτριος Κώττας 2) Παντελής Βλάσης 3) Παναγιώτης 

Παπαδόπουλος 4) Γεώργιος Γαβριηλίδης 5)Ανέστης Καντζάς.  

Α΄ Συνεδρίαση: 21/11/1941. 

Το 1942 μεταβλήθηκε η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής:1) Δημήτριος Κώττας 2) 

Παντελής Βλάσης 3) Γεώργιος Παπαγεωργίου 4) Γεώργιος Γαβριηλίδης 5) 

Παναγιώτης Παπαδόπουλος 

 

1943-1950 

Δήμαρχος: Δημήτριος Κώττας (Άσκησε καθήκοντα θανόντος του Δημάρχου Ν. 

Χάσου 23-04-1943). 

Διοικούσα Επιτροπή: 1) Ανέστης Καντζάς 2) Παντελής Βλάσης 3) Γεώργιος 

Παπαγεωργίου 4) Στέφανος Μιχαηλίδης 

Θανόντος του Δημάρχου Δημητρίου Κώττα στις 18-03-1944 ανέλαβε καθήκοντα 

Δημαρχούντος ο Ανέστης Καντζάς. Ως Δήμαρχος είχε διορισθεί ο Αργύρης Εξάρχου 
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με σχετικό διάταγμα αλλά δεν ανέλαβε την Αρχή λόγω αντιρρήσεως των Αρχών 

Κατοχής. 

2 Νοεμβρίου 1944 : Απελευθέρωση της Φλώρινας. 

2 Νοεμβρίου 1944 : Εκλογή δια βοής του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. 

3 Νοεμβρίου 1944, ημέρα Παρασκευή και ώρα 4.00 μ. μ. σύγκληση σε συνεδρίαση 

για τη συγκρότησή του σε Σώμα. 

Παρόντες ήταν: 1) Τέγος Σαπουντζής 2) Νικόλαος Τσολιάς 3) Ιάκωβος Σεχίδης 4) 

Βασίλειος Γυμνόπουλος 5) Βλαδίμηρος Παυλίδης 6) Βύρων Τυρπένου 7) Νικόλαος 

Ζιούπας 8) Όλγα Σεχίδου 9) Ιουλία Δημητροπούλου 10) Γεωργία Ασπιώτου 11) 

Ευάγγελος Καλέντσης 12) Μιχαήλ Γρηγοριάδης 13) Λάζαρος Χατζητύπης 14) 

Ιωάννης Θεοδοσίου 15) Γεώργιος Μεγαλομάστορας 16) Χρήστος Γαγάτσης 17) 

Αντώνιος Παπαβασιλείου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση υπό του Επάρχου Δημητρίου 

Βαλάκη και με μυστική ψηφοφορία εξέλεξε Δήμαρχο το Βασίλειο Γυμνόπουλο, 

ταμία τον Ιάκωβο Σεχίδη και Γραμματέα τον Γεώργιο Μεγαλομάστορα. Τα πρακτικά 

συνεδριάσεως του Δ. Σ. άρχισαν να καταχωρούνται στην κοινή ομιλούμενη όπως: 

Στην Φλώρινα και μέσα στο Δημαρχιακόν Κατάστημα σήμερον……αντί δε «κύριοι», 

οι Σύμβουλοι αποκαλούνταν «Συναγωνισταί». Με την έλευση στην πόλη του 

τμήματος του Εθνικού Ελληνικού Στρατού έληξε η εξουσία του προσωρινού Δ. Σ. και 

την αρχή του Δήμου ανέλαβε η πρώην Δημοτική Αρχή με Δήμαρχο τον Ανέστη 

Καντζά. 

Διοικούσα Επιτροπή: 1) Παντελής Βλάσης 2) Δημήτριος Παπαϊωακείμ 3) Περικλής 

Μιλώσης 4) Στέφανος Μιχαηλίδης. 

Στις 25-05-1945 επανήλθε ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι όμως κατόπιν 

εκλογών, αλλά κατόπιν Κυβερνητικής Επιταγής. 

1-08-1948  
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Παραιτηθέντος του Αναστασίου Καντζά, ανέλαβε Δημαρχών ο Περικλής Μιλώσης 

μέχρι 05-01-1949, την επομένη της οποίας διορίστηκε δήμαρχος ο Ιωάννης 

Μπούτσκος.Μέχρι 28-04-1949 οπότε και απολύθηκε, την επομένη δε ως Δήμαρχος 

ανέλαβε ο Στέργιος Σαπουντζής, με το ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Στη συνέχεια κατόπιν Κυβερνητικής Εντολής ενόψη Δημοτικών Εκλογών ανέλαβε 

καθήκοντα Δημάρχου ο Χρήστος Καρούκης Εισαγγελέας Πρωτοδικών 26-08-1950, 

με Δημοτικό Συμβούλιο :1) Περικλής Μιλώσης 2) Δημήτριος Βαραδίνης 3) 

Παναγιώτης Κεχαγιόπουλος 4) Αχιλλέας Εξάρχου 5) Θεόδωρος Γρούϊος 6) 

Χαράλαμπος Αριστείδου 7) Δημήτριος Πουγαρίδης 8) Δημήτριος Τσώγκος 9) Θωμάς 

Τέγου 10) Μιχαήλ Γρηγοριάδης 11) Ιωάννης Λουκάς 12) Πέτρος Δαμούσης 13) 

Σωκράτης Χατζηπαυλίδης 14) Πέτρος Ζουρδούμης. 

 

1951-1954. 

15-04-1951: Διενέργεια Δημοτικών Εκλογών και εκλογή 30μελούς 

Δημαρχαιρεσιακού Συμβουλίου το οποίο παρουσία 26 μελών του εξέλεξε. 

Δήμαρχο: Παντελή Παπαθανασίου με 22 ψήφους. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1) Γεώργιος Ανδρεάδης 2) Θεόδωρος Γρούϊος 3) Στέφανος 

Φιλίππου 4) Π. Νεδελκόπουλος 5) Παντελής Δάφκος 6) Γεώργιος Δημητριάδης 7) 

Χαρ. Αριστείδου 8) Θωμάς Σαββίνος 9) Αλέξανδρος Κοτζασαρίδης 10) Δημήτριος 

Τεμέλκος 11) Μεν. Ραυτόπουλος 12) Ιωάννης Μυλωνάς 13) Βασίλειος Μητσάρης 

14) Στέργιος Σαπουντζής 15) Χρήστος Σιάκος. 

Αργότερα σε αναπλήρωση παραιτηθέντων εισήλθαν οι: Αναστάσιος Πηλείδης, 

Σταύρος Παπακωνσταντίνου, Νικ. Στεργίου. 

 

1954-1959. 
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21 Νοεμβρίου 1954: Διενέργεια Δημοτικών Εκλογών. 

Δήμαρχος: Παντελής Παπαθανασίου. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γεώργιος Ανδρεάδης 2) Ελένη Ματσούκα 3) Ελένη 

Πατσούρη 4) Γεώργιος Δημητριάδης 5) Πέτρος Βούλτσης 6) Θωμάς Σαββίνος 7) 

Αριστοτέλης Κοντίδης 8) Στέφανος Πατσούρης 9) Κων/νος Ρόζας 10) Αλ. 

Κοτζασαρίδης 11) Αναστ. Πηλείδης 12) Γεώργιος Θεοδοσίου  

14) Γεώργιος Αργυρόπουλος 15) Τρύφων Βασιλείου. Σε αντικατάσταση 

παραιτηθέντων Δ. Σ. εκλήθησαν οι Δ. Πλατής, Βασίλειος Μητσάρης, Ισαάκ 

Χαραλαμπίδης, Σταύρος Παπακωνσταντίνου, Δημήτριος Μαρούσης, Γεώργιος 

Παπαγεωργίου, Μεν. Ρατόπουλος. 

 

1959-1964. 

5 Απριλίου 1959: Διενέργεια Δημοτικών Εκλογών. 

Δήμαρχος:Γεώργιος Θεοδοσίου. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παντελής Παπαθανασίου 2) Αναστάσιος Σούλας 3) 

Κων/νος Μανίκας 4) Παύλος Μουρατίδης 5) Βασιλική Δουδούμη 6) Γεώργιος 

Θεοδοσίου 7) Μιχαήλ Κεραμιτσής 8) Ελένη Ματσούκα 9) Πέτρος Βούλτσης 

(Πρόεδρος) 10) Θεόδωρος Λούστας 11) Νικόλαος Σταύρου 12) Εμμανουήλ Μάνος 

13) Στέφανος Φιλίππου 14) Παντελής Δάφκου 15) Μενέλαος Ρατόπουλος. 

 

1964-1967. 

Δήμαρχος : Ανστάσιος Σούλας. 

Δημοτικό Συμβούλιο: 1) Ιωάννης Παυλίδης 2) Βασίλειος Βαγουρδής 3) Ηλίας Καζίας 

–Γραμματέας Δ. Σ. από Αυγ.1964- 31/12/1965. 4) Θωμάς Γρούϊος 5) Πλάτων 
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Χατζηπαυλίδης – Πρόεδρος Δ. Σ. από Αυγ.1964-31/12/1965. 6) Χαράλαμπος 

Μυρωνίδης 7) Αβραάμ Σακαλής 8) Θεόδωρος Λούστας –Αντιπρόεδρος Δ. Σ. Αυγ. 

1964 -31/12/1965 9) Παντελής Παπαθανασίου 10) Γεώργιος Θεοδοσίου 11) 

Αναστάσιος Κωτσόπουλος 12) Δημήτριος Λουκίδης 13) Πέτρος Μακεδών 14) 

Νικόλαος ….; 15) Παντελής Δογούλης  

Μέλη Δημαρχιακής Επιτροπής:Τακτικά-Βασίλειος Βαγουρδής, Θωμάς Γρούϊος και 

αναπληρωματικά Χαράλαμπος Μυρωνίδης, Αβραάμ Σακαλής. 

Κατά την διάρκεια της περιόδου κλήθηκαν από τους επιλαχόντες Θεόδωρος 

Προδάνου, Κοσμάτος Ιωάννης, Ασπάσιος Μάνης. 

Για το 1966: Πρόεδρος Δ. Σ. :Αναστάσιος Κωτσόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ. Σ. : 

Βασίλειος Βαγουρδής, Γραμματέας Δ. Σ. : Πλάτων Χατζηπαυλίδης. Μέλη 

Δημαρχιακής Επιτροπής για το 1966: Τακτικά : Θωμάς Γρούϊος, Πέτρος Μακεδών. 

Αναπληρωματικά : Δημήτριος Λουκίδης, Θεόδωρος Λούστας. 

Για το 1967: Πρόεδρος Δ. Σ. :Αναστάσιος Κωτσόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ. Σ. : 

Βασίλειος Βαγουρδής, Γραμματέας Δ. Σ. :Θεόδωρος Λούστας. Μέλη Δημαρχιακής 

Επιτροπής για το 1967:Τακτικά :Λουκίδης Δημήτριος, Γεώργιος Θεοδοσίου. 

Αναπληρωματικά : Ιωάννης Κοσμάτος, Θεόδωρος Προδάνος. 

 

 

1967-1972. 

Δήμαρχος: Κωτσόπουλος Αναστάσιος.(Διορισμός) 

Δημοτικό Συμβούλιο:(Διορισμός).1) Γεώργιος Θεοδοσίου 2) Αθανάσιος 

Κωνσταντινίδης 3) Αθανάσιος Κάπτσης 4) Αλέξανδρος Αλεξίου 5) Δημήτριος 

Καρακατσάνης 6) Ιωάννης Αργυρόπουλος ( Πρόεδρος Δ. Σ.) 7) Δημήτριος Λουκίδης. 
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποχωρεί ο Γ. Θεοδοσίου και διορίζεται Γεώργιος 

Μιλώσης. 

 

1972-1974. 

Δήμαρχος: Αργυρόπουλος Ιωάννης (Διορισμός). 

Δημοτικό Συμβούλιο: (Διορισμός) 1) Γεώργιος Μιλώσης 2) Κάπτσης Αθανάσιος 3) 

Αλεξίου Αλέξανδρος 4) Καρακατσάνης Δημήτριος 5) Λουκίδης Δημήτριος 6) 

Κωνσταντινίδης Νικόλαος ( Πρόεδρος Δ.Σ.) 7) Τσίρλης Περικλής. Κατά τη διάρκεια 

της περιόδου αποχώρηση Λουκίδη Δημήτριου και ορισμός Κυριάκου Κωνσταντινίδη. 

 

 

1974-1975. 

Δήμαρχος: Λάζαρος Παπαδέλης (Διορισμός). 

Δημοτικό Συμβούλιο: 1) Βασίλειος Βαγουρδής 2) Ιωάννης Παυλίδης 3) Ηλίας Καζίας 

4) Θωμάς Γρούϊος 5) Αβραάμ Σακαλής 6) Θεόδωρος Λούστας 7) Ιωάννης Κοσμάτος 

8) Ασπάσιος Μάνης 9) Παντελής Παπαϊωάννου 10) Θεόδωρος Προδάνου 11) 

Στέργιος Καρόζης 12) Νικόλαος Σταύρου 13) Μιχαήλ Γρηγοριάδης 14) Πέτρος 

Μακεδών 15) Παντελής Δογούλης. 

 

 

1975-1978. 

Δήμαρχος: Αναστάσιος Σούλας (δι’ εκλογών). 
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Δημοτικό Συμβούλιο: 1) Παυλίδης Ιωάννης 2) Αναστάσιος Βασιλείου ( Πρόεδρος Δ. 

Σ.) 3) Γεώργιος Βελιάνος 4) Κοκκινίδης Δημήτριος 5) Αρβανιτάκης Δημήτριος 6) 

Καντιδάκη Ελένη 7) Τσικριτζάκη Ειρήνη 8) Τούσης Βασίλειος 9) Γρατσουνίδης 

Κυριάκος 10) Ηλιάδης Κοσμάς 11) Κωτσόπουλος Αναστάσιος (Πρόεδρος Δ. Σ.) 12) 

Χάσος Γρηγόριος 13) Σταύρου Νικόλαος 14) Πέτρος Μακεδών 15) Φίλιος Ιωάννης  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου κλήθηκαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων οι : 

Γκερτσάκης Πέτρος. 

 

1979-1982. 

Δήμαρχος :Νικόλαος Ν. Χάσος (δι’ εκλογών). 

Δημοτικό Συμβούλιο: 1) Χάσος Γρηγόριος 2) Παναγιώτου Λάζαρος (Πρόεδρος Δ. Σ. 

α΄ διετία) 3) Μποντζίδης Χαράλαμπος (Πρόεδρος Δ. Σ. β΄ διετία) 4) Μουρατίδης 

Παύλος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. α΄διετ.) 5) Γκερτσάκης Πέτρος 6) Ανδρικάκης 

Ελευθέριος 7) Μπούσιος Στυλιανός 8) Τέγος Ιωάννης 9) Παπαστεργίου Χρήστος 

(Γραμματέας Δ.Σ. α΄και β΄διετία) 10) Λουκίδης Δημήτριος 11) Παυλίδης Ιωάννης 12) 

Σιούτης Στέφανος 13) Καντιδάκη Ελένη 14)Φουντουκίδης Ηλίας. 

 

1983-1986. 

Δήμαρχος: Νικόλαος Ν. Χάσος (δι’ εκλογών). 

Δημοτικό Συμβούλιο: 1) Μποντζίδης Χαράλαμπος 2) Σβίρος Πέτρος –Σταμάτης 3) 

Χάσος Γρηγόριος 4) Λαλαγιάννη Αναστασία (Γραμματέας Δ.Σ. α΄και β΄διετία) 5) 

Ρόζας Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. α΄ και β΄ διετ.) 6) Γκερτσάκης Πέτρος 7) 

Γκέσος Ιωάννης 8) Μηλώσης Γεώργιος 9) Δαϊρετζής Ιωάννης 10) Χατζηλάμπρου 

Γρηγόριος (Πρόεδρος Δ. Σ. α΄και β΄ διετία) 11) Τσορλάκης Μιχαήλ 12) Τοπάλης 

Κωνσταντίνος 13) Τσώκας Νικόλαος 14) Βυσσίνης Ιωάννης 15) Γρούϊος Θωμάς 16) 
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Τοσουνίδης Παύλος 17) Μουρατίδης Παύλος 18) Παυλίδης Ιωάννης 19) Καντιδάκη 

Ελένη. 

Δημαρχιακή Επιτροπή:Τακτικοί.Σβίρος Πέτρος-Σταμάτης, Γκερτσάκης Πέτρος, 

Μηλώσης Γεώργιος, Καντιδάκη Ελένη. 

Αναπληρωματικοί: Τοπάλης Κων/νος, Δαϊρετζής Ιωάννης, Τσορλάκης Μιχαήλ, 

Τοσουνίδης Παύλος. Κατά τη διάρκεια της περιόδου κλήθηκαν από τους επιλαχόντες 

Καραφύλλη Βιολέττα και Καμπασνίτσαλης Στέφανος.Αντιδήμαρχος καθόλη την 

περίοδο ο  Μποντζίδης Χαράλαμπος 

 

1987-1990. 

Δήμαρχος :Κωτσόπουλος Αναστάσιος (δι’ εκλογών). 

Δημοτικό Συμβούλιο: 1) Ανδρικάκης Ελευθέριος 2) Μπέλτσου Ελένη 3) Μπούσιου 

Στυλιανός (Πρόεδρος Δ. Σ. α΄και β΄ διετία) 4) Τοπάλης Κων/νος 5) Σταύρου 

Νικόλαος 6) Χάσος Γρηγόριος 7) Γκώγκος Κωνσταντίνος 8) Βελλιάνης Γεώργιος 9) 

Άσπρος Αντώνιος (Πρόεδρος Δ. Σ. α΄ διετία) 10) Τιγκλιανίδης Ναούμ (Αντιπρόεδρος 

Δ.Σ. α΄ διετ.) 11) Κομματά Αθηνά (Γραμματέας Δ.Σ. α΄ διετία) 12); 13); 14) 

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος και μετά την παραίτησή του Καμπασνίτσαλης Στέφανος 

15) Γρούϊος Θωμάς 16) Αργυρόπουλος Ευάγγελος 17) Στύλου Δημήτριος 18) 

Παπαθανασίου Χαράλαμπος και μετά την παραίτησή του Παρδάλης Σωτήριος 19) 

Τοσουνίδης Παύλος. 

Αντιδήμαρχος για την α΄διετία: Τακτικά. Γκώγκος Κων/νος, Βελλιάνης Γεώργιος, 

Αργυρόπουλος Ευάγγελος, Χρηστίδης Παντελής (Αντιπρόεδρος Δημαρχιακής 

Επιτρ.). 

Αναπληρωματικά : Τοσουνίδης Παύλος, Παπαθανασίου Χαράλαμπος, Παυλίδης 

Ιωάννης, Στύλου Δημήτριος, Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος. 
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Αντιδήμαρχος για το γ΄ έτος : Χάσος Γρηγόριος. 

Δημαρχιακή Επιτροπή β΄διετία:Τακτικά Βελλιάνης Γεώργιος, Χρηστίδης Παντελής 

(Αντιπρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής), Παυλίδης Ιωάννης. 

Αναπληρωματικά: Τοπάλης Κων/νος, Σταύρου Νικόλαος, Άσπρος Αντώνιος, 

Αργυρόπουλος Ευάγγελος. 

Αντιδήμαρχος για το δ΄έτος: Χάσος Γρηγόριος. 

 

 

1991-1994. 

 

Δήμαρχος: Κωτσόπουλος Αναστάσιος (δι’ εκλογής) 

Δημοτικό Συμβούλιο:1) Αργυρόπουλος Ιωάννης 2) Κακιούσης Κωνσταντίνος 3) 

Μοστάκης Δημήτριος 4) Χάσος Γρηγόριος 5) Γκέσος Ιωάννης 6) Λούστα Ιφιγένεια 

Ελένη ( Γραμματέας Δ. Σ. α΄και β΄διετία) 7) Παρδάλης Σωτήριος ( Αντιπρόεδρος Δ. 

Σ. α΄και β΄διετία) 8) Γκώγκος Κωνσταντίνος 9) Παπαδόπουλος Ιορδάνης 10) 

Βελλιάνης Γεώργιος 11) Ιωάννου Ιωάννης 12) Στεφανίδης Παύλος 13) Αρβανιτάκης 

Δημήτριος 14) Παυλίδης Ιωάννης 15) Αντωνιάδης Γεώργιος 16) Παπαδόπουλος 

Ιωάννης 17) Σολάκης Σταύρος 18) Πέπης Θεόδωρος. 

Πρόεδρος Δ. Σ. (α΄διετίας ) : Τελαλίδης Αναστάσιος. 

Αντιδήμαρχος : Αργυρόπουλος Ιωάννης ( για όλη την τετραετία). 

Δημαρχιακή Επιτροπή α΄διετία :  

Πρόεδρος –Αργυρόπουλος Ιωάννης. 

Αντιπρόεδρος : Βελλιάννης Γεώργιος. 
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Τακτικά.Βελλιάνης Γεώργιος, Ιωάννου Ιωάννης, Γκώγκος Κων/νος, Σολάκης 

Σταύρος. 

Αναπληρωματικά : Γκέσος Ιωάννης, Παπαδόπουλος Ιορδάνης, Κακιούσης 

Κωνσταντίνος, Αντωνιάδης Γεώργιος. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου πραιτηθέντος από τακτικού μέλους και προέδρου 

Δημαρχιακής επιτροπής  Βελλιάννη Γεωργίου κλήθηκε ο  Γκέσος, όμως επανήλθε ο  

Βελλιάνης. 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου β΄ διετίας:Τελαλίδης Αναστάσιος 

Δημαρχιακή επιτροπή β΄διαιτίας.Τακτικά, Κακιούσης Κωνσταντίνος, Γκέσος 

Ιωάννης, Μοστάκης Δημήτριος,Παυλίδης Ιωάννης. Αναπληρωματικά, Γκώγκος 

Κωνσταντίνος, Παπαδόπουλος Ιορδάνης, Ιωάννου Ιωάννης, Αρβανιτάκης Δημήτριος. 

Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής β΄διετίας, Αργυρόπουλος Ιωάννης.Αντιπρόεδρος 

Δημαρχιακής Επιτροπής β΄διετίας Μοστάκης Δημήτριος. 

 

1995-1998. 

Δήμαρχος (δι΄εκλογών) Δημήτριος Στύλου. 

Δημοτικό Συμβούλιο.1) Αριστείδης Μήτκας, 2) Πέπης Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος Δ. 

Σ. β΄διετίας), 3) Γουναράς Κωνσταντίνος 4)Καραγκιοζίδης Θεοδόσιος (Γραμματέας 

Δ. Σ. α΄ διετίας) 5) Γκέσος Ιωάννης 6) Κοσμάτος Σωτήριος 7) Βελλιάνης Γεώργιος 

(Γραμματέας Δ. Σ. β΄ διετίας) 8)Χάσος Γρηγόριος 9) Γκώγκος Κωνσταντίνος 10) 

Κεσίδης Ιωάννης ( Αντιπρόεδρος Δ. Σ. β΄ διετίας παραιτηθέντος Πέπη Θεοδώρου) 

11) Αντωνιάδης Βασίλειος 12) Σκεπαστίδης Αντώνιος (Αντιπρόεδρος Δ. Σ. α΄διετίας) 

13) Αργυρόπουλος Ιωάννης (Παραιτηθέντος αυτού ανέλαβε ο πρώτος επιλαχών 

Αργυρόπουλος Γεώργιος με αύξ.αριθμ. 16) 14) Κακιούσης Κωνσταντίνος 15) 
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Τελαλίδης Αναστάσιος 16) Παυλίδης Ιωάννης 17) Αρβανιτάκης Δημήτριος 18) 

Ηλιάδης Φαίδων 19) Καμπασνίτσαλης Στέφανος. 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου α΄και β΄διετία : Μήτκας Αριστείδης. 

Αντιδήμαρχος α΄διετίας : Χάσος Γρηγόριος. 

Αντιδήμαρχος β΄διετίας :Γουναράς Κωνσταντίνος. 

 

 

1999-2002. 

Δήμαρχος Φλώρινας Αλεμπάκης Χρήστος (δι΄εκλογών). 

Δημοτικό Συμβούλιο :1) Μαύρος Μιχαήλ 2) Ηλιάδης Φαίδων 3) Πουγαρίδης 

Γεώργιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου β΄ διετίας) 4) Χάτζιος Μιχαήλ 5) 

Ανθυμίδης Κωνσταντίνος 6) Μυλωνά Όλγα 7) Γερμανίδης Αθανάσιος (Πρόεδρος 

Δημοτικού Συμβουλίου α’ διετίας) 8) Γραμπόβας Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος Δ. Σ. 

β΄διετίας) 9) Μάγγος Παύλος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου α΄και β΄διετίας) 

10) Καμπασνίτσαλης Στέφανος 11) Κώνστας Δημήτριος 12) Φουδούλης Ζήσης 13) 

Γάλλιος Δημήτριος (Αντιπρόεδρος Δ. Σ. β΄ διετίας) 14) Στύλου Δημήτριος 15) 

Μήτκας Αριστείδης 16) Γουναράς Κωνσταντίνος 17) Καρόζη Όλγα 18) 

Αργυρόπουλος Ιωάννης 19) Αργυρόπουλος Γεώργιος 20) Τσουμήτας Απόστολος 21) 

Χατζηλάμπρος Γρηγόριος. 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου α΄ διετίας : Γερμανίδης Αθανάσιος. 

Αντιδήμαρχος α΄διετίας : Ηλιάδης Φαίδων, Μαύρος Μιχαήλ. 

Αντιδήμαρχοι β΄ διετίας : Μαύρος Μιχαήλ (διετία), Γραμπόβας Αναστάσιος (1 έτος), 

Μυλωνά Όλγα (1 έτος). 
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2003-2006. 

Δήμαρχος Φλώρινας :Παπαναστασίου Στέφανος (δι΄εκλογών). 

Δημοτικό Συμβούλιο:1) Γιαννάκης Βασίλειος 2) Γιαννάτσης Πέτρος 3) Μιχαηλίδης 

Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος Δ. Σ. α΄διετίας) 4) Αργυρόπουλος Γεώργιος 5) 

Παπαϊωάννου Αθανάσιος 6) Βαφειάδης Παύλος 7) Δελέγκος Αντώνιος 8) Σταμέλου-

Παρδάλη Μαρία 9) Σίπκας Αντώνιος 10) Μπάρα – Κωνσταντάκου Υβόνη ( 

Γραμματέας Δ. Σ. α΄ διετία, Αντιπρόεδρος Δ. Σ. β΄ διετία) 11) Βοσκόπουλος Σταύρος 

12) Κωτσελίδης Δαυϊδ 13) Αντωνίου Παναγιώτης 14) Ηλιάδης Φαίδων 15) Μούσιου-

Μυλωνά Όλγα 16) Πουγαρίδης Γεώργιος 17) Μαύρος Μιχαήλ 18) Γραμπόβας 

Αναστάσιος 19) Μάγγος Παύλος 20) Μποντζίδης Χαράλαμπος 21) Ρόζας 

Κωνσταντίνος. 

Πρόεδρος Δ. Σ. α΄διετίας : Σίπκας Αντώνιος 

Πρόεδρος Δ. Σ. β΄διετίας: Μιχαηλίδης Χαράλαμπος. 

Αντιδήμαρχοι :Γιαννάκης Βασίλειος (1ο, 2ο, 3ο έτος),Γιαννάτσης Πέτρος (1ο, 2ο, 3ο 

έτος ), Βοσκόπουλος Σταύρος (3ο, 4ο έτος), Σταμέλου – Παρδάλη Μαρία (4ο έτος). 

Πρόεδροι Δ. Δ. Δήμου Φλώρινας.1) Μαρκούλης Βασίλειος ( Άλωνα), 2) Ιωάννου 

Χρήστος ( Κορυφή), 3) Πετίδης Νικόλαος ( Μεσονήσι) 4) Ηλίας Αλέξανδρος 

(Πρώτη) 5) Καλκόπουλος Σταύρος (Τρίβουνο). 

 

 

2007-2010. 

Δήμαρχος Φλώρινας : Παπαναστασίου Στέφανος (δι΄εκλογής). 

Δημοτικό Συμβούλιο :1) Βοσκόπυλος Σταύρος 2) Αργυρόπουλος Γεώργιος 3) 

Μιχαηλίδης Χαράλαμπος 4) Στάϊου – Δανιηλίδου Ελένη 5)Κρομμύδας Σπυρίδων 6) 
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Γιαννάτσης Πέτρος 7) Σίπκας Αντώνιος 8) Παρδάλη- Σταμέλου Μαρία (Γραμματέας 

Δ. Σ. β΄ διετίας) 9) Τσουμίτας Σταύρος 10) Παπαδημητρίου Δημήτριος 11) Τούζου – 

Καλπάκη Όλγα (Γραμματέας Δ. Σ. α΄διετίας) 12) Μπάρα- Κωνσταντάκου Υβόνη 13) 

Γούτης Θεόδωρος 14) Μυλωνά – Μούσιου Όλγα 150 Μουρατίδης Ιωάννης 16) 

Κεβρεκίδου –Αλεξανδρίδου Αλεξάνδρα (Αντιπρόεδρος Δ. Σ. β΄διετίας 17) Μάγγος 

Παύλος (Αντιπρόεδρος Δ. Σ. α΄διετίας ) 18) Γεωργιάδης Αριστοτέλης 19) 

Κωνσταντινίδης Ευστάθιος ( παραίτηση 24/09/2007- αντ΄αυτού ορκωμοσία κ. 

Θεοδώρου Θωμά) 20) Ρόζας Κωνσταντίνος 21) Γκώγκος Κωνσταντίνος. 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου α΄διετίας :Τσουμίτας Σταύρος   

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου β΄διετίας: Στάϊου – Δανιηλίδου Ελένη 

Αντιδήμαρχοι α΄ έτος: Βοσκόπουλος Σταύρος, Αργυρόπουλος Γεώργιος, Μπάρα – 

Κωνσταντάκου Υβόνη. 

Β΄ έτος:Παπαδημητρίου Δημήτριος, Σίπκας Αντώνιος, Σταμέλου – Παρδάλη Μαρία. 

Γ΄ έτος : Τούζου – Καλπάκη Όλγα, Γούτης Θεόδωρος, Κρομμύδας Σπυρίδων. 

Δ΄έτος: Παπαδημητρίου Δημήτριος, Μιχαηλίδης Χαράλαμπος,Μπάρα Υβόνη. 

 

Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων Τ. Δ. Δήμου Φλώρινας: 1) Δούμτσης Λάζαρος 

(Αρμενοχώρι) 2) Αντωνίου Παναγιώτης (Σκοπιά) 3) Κωνσταντίνου Δημήτριος 

(Άλωνα) 4) Κωνσταντίνου Παύλος (Κορυφή) 5) Βοζίνου –Δούμτση Αλεξάνδρα 

(Μεσονήσι) 6) Ηλίας Αλέξανδρος (Πρώτη) 7) Καλκόπουλος Σταύρος (Τρίβουνο). 

 

 

2011-2014. 

Δήμαρχος Φλώρινας : Βοσκόπουλος Ιωάννης (δι΄εκλογής). 
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Δημοτικό Συμβούλιο :1) Μπέλτσος Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος α΄διετίας) 2) 

Αλεξιάδης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος α΄διετίας) 3) Λουκάς Δημήτριος (Αντιδήμαρχος 

α΄διετίας ) 4) Σταυρίδης Ευάγγελος (Αντιδήμαρχος α΄ διετίας) 5) Σαπουντζής 

Γρηγόριος 6) Καρακόλης Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος β΄διετίας ) 7) Μαβίδης Παναγιώτης 

(Αντιδήμαρχος β΄διετίας ) Ρίζου Ζαχαρούλα (Ζέτα) (Πρόεδρος Δ. Σ. α΄ διετίας) 9) 

Μπαρδάκας Χρήστος (Αντιδήμαρχος β΄ διετίας) 10) Ρασάϊκος Τραϊανός (Πρόεδρος 

Δ. Σ. β΄διετίας) 11) Αριστείδου Αριστείδης (Άρης) (Αντιδήμαρχος α΄ διετίας ) 12) 

Ευαγγέλου Νικόλαος (Αντιδήμαρχος β΄διετίας) 13) Καραγκιοζίδης Θεοδόσιος (Άκης) 

(Αντιδήμαρχος β΄διετίας) 14) Λαζαρίδου Αντιγόνη 15) Αργυρόπουλος Γεώργιος 16) 

Κρομμύδας Σπυρίδων 17) Ζαέκης Αντώνιος 18) Ουλιάρης Θεόδωρος 19) 

Ανθόπουλος Πέτρος 20) Σίπκας Αντώνιος 21) Ασπρίδης Αμίλιος 22) Τσακμάκης 

Κωνσταντίνος 23) Ακριτίδης Αλέξανδρος (Αντιπρόεδρος Δ. Σ. α΄διετίας) 24) 

Απιδόπουλος Γεώργιος 25) Τσιώκας Μιχαήλ 26) Καρυπίδης Νικόλαος 

(Αντιπρόεδρος Δ. Σ. β΄διετίας ) 27) Στάϊος Ευάγγελος 28) Κωτσαλίδου Ευδοξία 29) 

Μούσιου- Μυλωνά Όλγα (Γραμματέας Δ. Σ. α΄διετίας – β΄διετίας) 30) Πετκάνης 

Τραϊανός 31) Σταύρου Γεώργιος 32) Σαχινίδης Γεώργιος 33) Καραντζίδης Βασίλειος  

Πόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας : Ρόζας Κωνσταντίνος. 

Π. τ. κ. Αγίου Βαρθολομαίου :Κουσίδης Χήστος,π.τ.κ. Αμμοχωρίου: Δαλάκης 

Ιωάννης, π.τ.κ. Άννω Καλλινίκης : Ταλλιόπουλος Γεώργιος, π.τ.κ. Α.Υδρούσας: 

Κατσούτας Παντελής, π.τ.κ. Αρμενοχωρίου : Κωτσελίδης Δαυίδ, π.τ.κ. Αχλάδας: 

Γιώσης Ευριπίδης, π.τ.κ. Βεύης : Κυριάκου Δημήτριος, π.τ.κ. Δροσοπηγής Κύρκου 

Γεώργιος, π.τ.κ. Ιτέας : Κωστένης Ηλίας, π.τ.κ. Κ. Κλεινών : Ευθυμιάδης Μιχαήλ, 

π.τ.κ. Λόφων : Μητσκόπουλος Ιωάννης, π.τ.κ. Μελίτης : Αναστασιάδης Παναγιώτης, 

π.τ.κ. Μεσοχωρίου :Καρακόλης Ιωάννης, π.τ.κ. Ν. Καυκάσου Γιαλαμάς 

Κωνσταντίνος, π.τ.κ. Νεοχωρακίου Γκιορτζίνη- Λιόντη Μαρία, π.τ.κ. Νίκης 

:Γυφτόπουλος Αλέξανδρος, π.τ.κ. Παλαίστρας Παπαθανασίου Γεώργιος, π.τ.κ. 

Παπαγιάννη :Νεδέλκου Ηλίας, π.τ.κ. Περάσματος : Κώτσιου Νικόλαος, π.τ.κ. 

Πολυπλατάνου Μπαγιάμης Ιωάννης, π.τ.κ. Πολυποτάμου : Σαμπαλής Αθανάσιος, 
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π.τ.κ. Σιταριάς : Αφορόζης Χρήστος, π.τ.κ. Σκοπιάς : Βέργου-Τζάτζου Ευθυμία και 

κατόπιν διοικητικής αποφάσεως Αντωνίου Παναγιώτης, π.τ.κ. Τριποτάμου : Παπάς 

Χρήστος, π.τ.κ. Τροπαιούχου : Καντζίδης Κωνσταντίνος, π.τ.κ. Υδρούσσης : Βέλλιου 

Πέτρος, π.τ.κ. Φλαμπούρου : Πινόπουλος Σωτήριος. 

Εκπρόσωπος τ.κ. Αγίας Παρασκευής :Νίτσας Δημήτριος, ε.τ.κ. Ακρίτα : 

Γιανκουλίδης Νικόλαος, ε.τ.κ. Αλώνων :Κωνσταντίνου Δημήτριος, ε.τ.κ. Α. Κλεινών 

: Γιαννακούλης Χρήστος, ε.τ.κ. Ατραπού : Νότης Ελευθέριος, ε.τ.κ. Εθνικού : 

Σφετκόπουλος Δημήτριος, ε.τ.κ. Κ. Καλλινίκης : Βασιλειάδης Ανδρέας, ε.τ.κ. 

Κλαδορράχης :Τσολάκης Χρήστος, ε.τ.κ. Κολχικής : Γυμνοπούλου Σοφία, ε.τ.κ. 

Κορυφής : Νικολάου Δημήτριος, ε.τ.κ. Κρατερού Πασταλίδης Γεώργιος, ε. τ. κ. 

Λεπτοκαρυών : Ασπρίδης Θεόδωρος, ε.τ.κ. Μαρίνης : Ιωάννου Λάζαρος, ε.τ.κ. 

Μεσόκαμπου : Τσακαλίδης Δημήτριος, ε.τ.κ. Μεσονησίου : Ευγενιάδης 

Αναστάσιος,ε.τ.κ. Παρορείου : Γεωργόπουλος Βασίλειος,ε.τ.κ. Πρώτης : Πατέρας 

Νικόλαος, ε.τ.κ. Σκοπού:Στάκινος Πέτρος, ε.τ.κ. Τριανταφυλλέας :Νίτσου Νικόλαος, 

ε.τ.κ. Τριβούνου: Παπαδοπούλου Σοφία.  

 

2014-2019. 

 Δήμαρχος Φλώρινας : Βοσκόπουλος Ιωάννης (δι΄εκλογής). 

Αντιδήμαρχοι : Απιδόπουλος Γεώργιος, Αριστείδου Αριστείδης (Άρης) , 

Καραγκιοζίδης Θεοδόσιος,Καρακόλης Μιχαήλ, Μπαρδάκας Χρήστος. 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε η κ. Όλγα Μούσιου-Μυλωνά με 28 

σταυρούς από το συνδυασμό του κ. Βοσκόπουλου Ιωάννη, Αντιπρόεδρος ο κ. 

Μαυρουδής Στέφανος με 25 σταυρούς από το συνδυασμό του κ. Κωνσταντινίδη και 

γραμματέας η κ. Σταύρου- Λιθοξοϊδου Κατερίνα με 24 σταυρούς από το συνδυασμό 

του κ. Αργυριάδη. 
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• «Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας (8 τακτικών και 5 

αναπληρωματικών), για την πρώτη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας έως 05-

03-2017». 

Στην Οικονομική επιτροπή εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη από το συνδυασμό του κ. 

Βοσκόπουλου Ιωάννη οι κ.κ., Απιδόπουλος Γεώργιος, Αριστείδου Αριστείδης, 

Καρακόλης Μιχάλης, Λουκάς Δημήτριος και Σερίδης Πέτρος, από το συνδυασμό του 

κ. Κωνσταντινίδη οι κ.κ. Ακριτίδης Αλέξανδρος, Καρυπίδης Νικόλαος, 

Παπασωτηρίου Σταύρος, ενώ ως αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν από το 

συνδυασμό του κ. Βοσκόπουλου Ιωάννη οι κ.κ. Αλεξιάδης Νικόλαος, Ευαγγέλου 

Νικόλαος, Τσορμπάρης Σωτήριος και από το συνδυασμό του κ. Κωνσταντινιδη οι 

κ.κ. Μαρουδής Στέφανος, Ρασάικος Τραϊανός.http://radio-lehovo.gr/ 
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7.3 Φ.Ε.Κ. ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 

 7 Ιουνίου 2010 

1785 

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852 

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:  

ΜΕΡΟΣ A΄ 

ΣΥΣΤΑΣΗ − ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Οι δήµοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και  

δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση  

της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν θεµελιώδη θεσµό του  

δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται  

από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγµατος  

και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας που  
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κυρώθηκε µε το ν. 1850/1989 (ΦΕΚ 144 Α΄). 

Οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις συγκροτούνται ως ενι− 

αίες µονάδες για τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες του  

κράτους και ασκούν γενική αποφασιστική αρµοδιότητα  

στις κρατικές υποθέσεις της περιφέρειάς τους, σύµφωνα  

µε το άρθρο 101 του Συντάγµατος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄  

ΣΥΣΤΑΣΗ − ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΗΜΩΝ 

Άρθρο 1  

Σύσταση δήµων 

1. Οι δήµοι είναι αυτοδιοικούµενα κατά τόπο νοµικά  

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο  

βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης. 

2. Οι πρωτοβάθµιοι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης  

συνιστώνται ανά νοµό ως εξής: 

1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι: 

1. ∆ήµος Αγρινίου µε έδρα το Αγρίνιο αποτελούµενος  

από τους δήµους α. Αγρινίου β. Παραβόλας γ. Παρακα− 

µπυλίων δ. Στράτου ε. Νεάπολης στ. Αγγελοκάστρου  

ζ. Παναιτωλικού η. Αρακύνθου θ. Μακρύνειας και ι. Θε− 
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στιέων, οι οποίοι καταργούνται. 

2. ∆ήµος Άκτιου − Βόνιτσας µε έδρα τη Βόνιτσα  

αποτελούµενος από τους δήµους α. Ανακτόριου β. Πα− 

λαίρου και γ. Μεδεώνος, οι οποίοι καταργούνται. 

3. ∆ήµος Ξηροµέρου µε έδρα τον Αστακό αποτε− 

λούµενος από τους δήµους α. Αστακού β. Φυτειών και  

γ. Αλυζίας, οι οποίοι καταργούνται. 

4. ∆ήµος Ναυπακτίας µε έδρα τη Ναύπακτο  

αποτελούµενος από τους δήµους α. Ναυπάκτου β. Απο− 

δοτιάς γ. Πυλλήνης δ. Πλατάνου ε. Αντιρρίου και στ.  

Χάλκειας, οι οποίοι καταργούνται. 

5. ∆ήµος Αµφιλοχίας µε έδρα την Αµφιλοχία αποτε− 

λούµενος από τους δήµους α. Αµφιλοχίας β. Ινάχου και  

γ. Μενιδίου, οι οποίοι καταργούνται. 

6. ∆ήµος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου µε έδρα το Μεσο− 

λόγγι αποτελούµενος από τους δήµους α. Ιεράς Πόλης  

Μεσολογγίου β. Οινιάδων και γ. Αιτωλικού, οι οποίοι  

καταργούνται. 

Β. Στο δήµο Θέρµου δεν επέρχεται καµία µεταβολή.  

Γ. Ο ∆ήµος Θέρµου χαρακτηρίζεται ως ορεινός. 

2. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 
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Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι: 

1. ∆ήµος Ναυπλιέων µε έδρα το Ναύπλιο αποτελούµενος  

από τους δήµους α. Ναυπλιέων β. Νέας Τίρυνθας γ. Μι− 

δέας και δ. Ασίνης, οι οποίοι καταργούνται. 

2. ∆ήµος Ερµιονίδας µε έδρα το Κρανίδι αποτελούµενος  

από τους δήµους α. Ερµιόνης και β. Κρανιδίου, οι οποίοι  

καταργούνται. 

3. ∆ήµος Επιδαύρου µε έδρα το Ασκληπιείο και ιστο− 

ρική έδρα την Αρχαία Επίδαυρο αποτελούµενος από  

τους δήµους α. Ασκληπιείου και β. Επιδαύρου, οι οποίοι  

καταργούνται. 

 

 

47. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 

1. Δήμος Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα αποτελούμε- 

νος από τους δήμους α. Κάτω Κλεινών β. Μελίτης γ. Πε- 

ράσματος και δ. Φλώρινας, οι οποίοι καταργούνται. 

2. Δήμος Αμυνταίου με έδρα το Αμύνταιο με ιστορική 

έδρα το Νυμφαίο αποτελούμενος από τους δήμους α. Α- 

ετού β. Αμυνταίου γ. Φιλώτα και τις κοινότητες α. Βαρι- 
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κού β. Λεχόβου γ. Νυμφαίου, οι οποίοι καταργούνται. 

3. Δήμος Πρεσπών με έδρα το Λαιμό αποτελούμενος 

από το δήμο Πρεσπών και την κοινότητα Κρυσταλλοπη- 

γής, οι οποίοι καταργούνται. 

Β. Ο δήμος Πρεσπών χαρακτηρίζεται ως ορεινός. 

48. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 

1. Δήμος Δελφών με έδρα την Άμφισσα και ιστορική έ- 

δρα τους Δελφούς αποτελούμενος από τους δήμους α. 

Αμφίσσης β. Γαλαξιδίου γ. Γραβιάς δ. Δελφών ε. Δεσφί- 

νας στ. Ιτέας ζ. Καλλιέων και η. Παρνασσού, οι οποίοι 

καταργούνται. 

2. Δήμος Δωρίδος με έδρα το Λιδωρίκι αποτελούμενος 

από τους δήμους α. Βαρδουσίων β. Ευπαλίου γ. Λιδωρι- 

κίου και δ. Τολοφώνος, οι οποίοι καταργούνται.  
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8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 

Πρωτογενείς πηγές. 

Προσωπική έρευνα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στη Φλώρινα. Πρακτικά 

Δημοτικών Συμβουλίων από το 1949-1967. 

 Δευτερογενείς πηγές. 

Αργυριάδης  Γιώργος 1988. Η Διηγηματογραφία του Γεωργίου Χρ. Μόδη : 

Μακεδονικές ιστορίες, λογοτεχνική αναφορά στο Μακεδονικό Αγώνα  .Θεσσαλονίκη : 

Δήμος Φλώρινας,  

Βακαλόπουλος Α. Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833 Θεσν/νικη 1988. 

Βουγούκα Άννα. Νέες Κοινωνικές Ανάγκες – Νέες Προσεγγίσεις Κοινωνικής 

Πολιτικής.  Εκδόσεις Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συγκλίσεις». Μάϊος 2008. 

Ηλιάδου- Τάχου Σοφία . Ο Ελληνισμός του Μοναστηρίου Πελαγονίας. Εκδόσεις 

Ιστορία-Ηρόδοτος. 2003. 

Κελπανίδης Μιχάλης. Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευση. –Εκδοτικός Οίκος Αδελφών 

Κυριακίδη –Θεσσαλονίκη 1991.  

Κολτσίδας Μιχ. Αντώνης. Ιστορία του Μοναστηρίου της Πελαγονίας  και των 

περιχώρων. Ο Ελληνισμός η εθνική και κοινωνική διάσταση... Εκδοτικός Οίκος 

Κυριακίδη Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2003. 

 

Μέλλιος Α. Λάζαρος Ο Μακεδονικός Αγώνας και η συμβολή της Φλώρινας . Φλώρινα 

: Δήμος Φλώρινας, 1985. 

 Μπέσσας Τάκης Η Εικαστική Φλώρινα (1941-1976)- Φλώρινα, Δημόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλική Πιτόσκα-Βαρνά» 1993. 
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Μούζα Δ. Θεολογία, 2010, «Ταξινόμηση, Υπομνηματισμός και Ευρετηρίαση των 

Εγγράφων του Ανέκδοτου Αρχείου του Νικολάου Στ. Χάσου, Δημάρχου Φλώρινας κατά 

την Περίοδο 1934-1943», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας. 

Νεράντζη-Βαρμαζή Βασιλική. Η Βαλκανική Επαρχία κατά τους τελευταίους 

Βυζαντινούς αιώνες σελ. 80. Εκδόσεις Βανιάς. Θεσσαλονίκη 1998. 

Necati Cumali(1921-2001).Ένας Τούρκος συγγραφέας από τη Φλώρινα. Περίβιβλος 

2007. 

Περιβολάρης Γιώργος - Φλώρινα 1912 - 2012: Χρονικό ενός αιώνα.Φλώρινα 2012.  

Σημαντήρας Γ. (1964) «Η Μυθολογία της Φλωρίνης», Αριστοτέλης, 44, 42. 

Συμεωνίδης Π. Χαράλαμπος. Ετυμολογικό Λεξικό Των Νεοελληνικών Οικονυμίων-., 

τόμος δεύτερος , Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία –Θεσσαλονίκη 

2010. 

Τσάλλης Γ. Παντελής. Το δοξασμένο Μοναστήρι ήτοι ιστορία της πατριωτικής 

δράσεως της πόλεως Μοναστηρίου και των περιχώρων: από έτους 1830 μέχρι του 1903 

/  Θεσσαλονίκη τυπ. Οδυς. Θεοδωρίδου, 1932. 

Χάρης Π. -Πετρουλάκης Β. Ο Ελληνισμός της διασποράς και η Ελληνική παιδεία του. 

Ελληνικά Γράμματα, 1995.:Παιδαγωγική σχολή Φλώρινας Α. Π. Θ. Φλώρινα 29-31 

Οκτωβρίου 1993. 

Μελέτες-Περιοδικά-Εφημερίδες. 

Αριστοτέλης. Δώδεκα Χρόνια Δράσεως 1941-1953. Χορηγία Δήμου Φλώρινας. 

Φλώρινα 1953. 

Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Τελική Έκθεση. Αθήνα- Δεκέμβριος 2006.  
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Η Δυτική Μακεδονία : Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή / Τμήμα Βαλκανικών 

Σπουδών. Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α. Ε., Θεσσαλονίκη 2014. 

Η συμβολή του Πισοδερίου στο Μακεδονικό Αγώνα. Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας. Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας.  

Μακεδονία: Ιστορία και Πολιτισμός, διημερίδα (20 και 21 Οκτωβρίου 

1995)Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας (Α. Π. Θ.).Φλώρινα.Δημόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα»,1997. 

Νομός Φλώρινας – Σύντομη Παρουσίαση. Έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Φλώρινας, Φλώρινα 2000. 

Πληροφορίες από Διεύθυνση Προσωπικού Νοσοκομείου Φλώρινας, για την ίδρυση 

του Νοσοκομείου. 

 Πρακτικά Συνεδρίου –Φλώρινα 1912-2002, Ιστορία και πολιτισμός,  Φλώρινα 

2004.Έκδοση Α.Π.Θ. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών. 

Τοπικές Εφημερίδες «Φωνή της Φλωρίνης», «΄Εθνος», «Ελληνική Φωνή». 

Τουριστικός Οδηγός Νομού Φλώρινας, έκδοση Τοπικής Ένωσης Δήμων και 

Κοινοτήτων Ν. Φλώρινας. 

Φλώρινα μια άλλη διαδρομή, έκδοση Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 

Φλώρινας. Μακεδονία :ιστορία και πολιτισμός :διημερίδα (20 και 21 Οκτωβρίου 

1995)/ Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας (Α.Π.Θ.).Φλώρινα, Δημόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλική Πιτόσκα», 1997 

Φλωρινιώτικες πινελιές στο χώρο και στο χρόνο, έκδοση Τοπικής Ένωσης Δήμων και 

Κοινοτήτων Ν. Φλώρινας. 
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Οι φωτογραφίες που χρησιμοποίησα στην εργασία πάρθηκαν από  

http://users.sch.gr/spipap/florinapast/ το Δεκέμβριο του 2014, 

http://fyllokaiftero.gr/ το Φεβρουάριο του 2015. 
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