
«Χωρική οργάνωση και αρχιτεκτονική στη 

Φλώρινα κατά την περίοδο 1912-30: οι αλλαγές 

στην εικόνα της πόλης»



Θέµα εργασίας

Οι αλλαγές στην εικόνα της Φλώρινας στις αρχές του 20ου

αιώνα. 

Ερευνητικά ερωτήµατα 

• 1. Ιστορικό -γεωγραφικό πλαίσιο -οικονοµικά δεδοµένα στη

βαλκανική, πριν τη σύσταση των νέων εθνικών κρατών. Πώς

εντάσσεται η «οθωµανική» Φλώρινα; (χωρικές εξαρτήσεις).

• 2. ∆ιαδικασία συγκρότησης του ελληνικού έθνους-κράτους,• 2. ∆ιαδικασία συγκρότησης του ελληνικού έθνους-κράτους,

µετά την πτώση της οθωµανικής αυτοκρατορίας;

• Ποιες οι συνέπειες των ιστορικών γεγονότων στους τρόπους

πρόσληψης, έκφρασης και διαχείρισης της πολιτισµικής

διαφοράς στην πόλη; (κοινωνικές δοµές).

• 3. Πώς η διαφορά αυτή εκφράζεται µέσα από τις ριζικές

αλλαγές στην αρχιτεκτονική και την ρυµοτοµία της πόλης;

(χωρική οργάνωση).



Μεθοδολογία

• Το υλικό προέρχεται από εθνογραφικές σηµειώσεις,
αρχειακή έρευνα, δηµοσιευµένες µελέτες και
ανακοινώσεις.

• Τα ερευνητικά ερωτήµατα χωρίστηκαν σε τοµείς µε
βάση το χώρο (η πόλη της Φλώρινας), τον χρόνο και
τις πληθυσµιακές οµάδες.

• ∆ιερευνήθηκαν πτυχές της κοινωνικής δράσης,• ∆ιερευνήθηκαν πτυχές της κοινωνικής δράσης,
όπως αυτή είναι βιωµένη από τους κατοίκους και
αποτυπωµένη σε κείµενα και εφηµερίδες τοπικής
εµβέλειας και άλλες γραπτές πηγές.

• Επίσης κατατίθενται µαρτυρίες και µνήµες που
διατηρήθηκαν στο χρόνο και παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• 1. Βακαλόπουλος Κ.Α., Ιστορία του Βόρειου Ελληνισµού, Μακεδονία, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών 
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1990

• 2. Βοσκοπούλου Χ., Αρχιτεκτονική φυσιογνωµία της πόλης της Φλώρινας, περιοδικό Αριστοτέλης, 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2000,τεύχος 255.( σελ.7-10)

• 3. Βούρη Σ., Η Φλώρινα στο µεταίχµιο του 19ου-20ου αιώνα: πεδίο εθνικών συγκρούσεων και 
κοινωνικών αλλαγών, στο Ανδρέας Ανδρέου (επιµ.), Πρακτικά συνεδρίου: Φλώρινα 1912-2002, 
χορηγός έκδοσης: Υπουργείο Πολιτισµού. Σελιδοποίηση-φίλµ-µοντάζ : Eκδόσεις Κεσόπουλος,  
Φλώρινα 2004.(σελ.131-173)

• 4.  Γαβρά Ε., «Νοµός Φλώρινας. Χωρική Οργάνωση και Οικιστική, Πολιτισµός και Περιβάλλον»
στο: Ι. Κολιόπουλος, Ι. Μιχαηλίδης (επιµ.) Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων. Αξονική τοµογραφία του 
νοµού, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2007. (σσ.47-175) 

• 5. Γούναρης Β.-Μιχαηλίδης Ι., Η νεότερη και σύγχρονη περίοδος, στο Ευάγγελος Ν. Κυριακούδης
(επιµ.), Η Φλώρινα και η περιοχή της, η έκδοση χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα 
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας INTEREG II, Φλώρινα 2002.(σελ.106-125)

• 6. Εriksen, Τ.Η., Η πολιτική των ταυτοτήτων: Εθνικισµός και µειονότητες. Μικροί τόποι, µεγάλα • 6. Εriksen, Τ.Η., Η πολιτική των ταυτοτήτων: Εθνικισµός και µειονότητες. Μικροί τόποι, µεγάλα 
ζητήµατα, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα 2007. (σελ.436,437,455)

• 7. Ζάγκος Χρήστος, Επαρχιακός τύπος και τοπική κοινωνία στη Φλώρινα, στο Μίµης Σουλιώτης και 
Ευανθία Μπατσαρά (επιµ.), Όψεις της ∆. Μακεδονίας, εκδόσεις  Βιβλιολογείον Φλώρινα 
2006.(σελ.105-136)

• 8. Ζήβας Α. ∆ιονύσης, ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ, εκδόσεις LIBRO, Αθήνα 1997

• 9. Ζωγράφος Θ., Η απολεσθείσα αρχι-τεκτονική της πόλης ή το µέλλον του παρελθόντος µας, στο 
Οικονόµου Αινείας, Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, Στόιος Αχιλλέας, ΓΙΑ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ Αρχιτεκτονικά 
Τοπία του Παρελθόντος εκδ. Περ/κή Ενότητα, ∆ήµος, Λέσχη Πολ/µού Φλώρινας, Φλώρινα 2013. 
(σελ. 13-16)

• 10. Ηλιάδου-Τάχου Σοφία, Η Φλώρινα µέσα από τα αρχεία του ∆ήµου της περιόδου 1912-1936,
Αριστοτέλης, Σεπτέµβριος-Οκτώβριος-Νοέµβριος ∆εκέµβριος 1995, τεύχος 233-234 

• 11. Ηλιάδου-Τάχου Σ., Η εκπαίδευση στη ∆υτική και Βόρεια Μακεδονία (1840-1914), ∆ιδακτορική 
∆ιατριβή, Εκδόσεις Ηρόδοτος 2001. (σελ.191)
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• 12. Ηλιάδου-Τάχου Σ., Η νεότερη και σύγχρονη εκπαίδευση στη Φλώρινα, στο Ευάγγελος Ν. 

Κυριακούδης (επιµ.), Η Φλώρινα και η περιοχή της, η έκδοση χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα 
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας INTEREG II, Φλώρινα 2002. (σελ. 255-257)

• 13. Κασκαµανίδης Ι., Οθωµανική Τοπογραφία της Φλώρινας  στις αρχές του 20ου αιώνα. Στο 
Ανδρέας Ανδρέου (επιµ.), Πρακτικά συνεδρίου: Φλώρινα 1912-2002, χορηγός έκδοσης: Υπουργείο 
Πολιτισµού. Σελιδοποίηση-φίλµ-µοντάζ: Eκδόσεις Κεσόπουλος,  Φλώρινα 2004.(σελ.75-104)

• 14. Κασκαµανίδης Ι. , Η οθωµανική Φλώρινα(1385-1912). Στο Μίµης Σουλιώτης και Ευανθία 
Μπατσαρά (επιµ.), Όψεις της ∆. Μακεδονίας, εκδόσεις Βιβλιολογείον Φλώρινα 2006.(σελ.137-161)

• 15. Καστελάν Ζώρζ, Η Ιστορία των Βαλκανίων (14ος-20ος αιώνας), εκδόσεις Γκοβόστη 1991 

• 16. Μ. Κατεµίδου, Α. Κωνσταντακάκος, Α. Στόιος, Φλώρινα- Ιστορική φυσιογνωµία και 
Αρχιτεκτονική, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 1987  

• 17. Λάσκαρης Μ., Το Ανατολικόν Ζήτηµα 1800-1923, τόµος Α’, εκδόσεις Π. Πουρνάρα, 
Θεσσαλονίκη 1978

• 18. Μάνος Ι., Σύγχρονη Ανθρωπολογική Έρευνα στη Φλώρινα: Θεωρητικοί άξονες, εννοιολογικά 
εργαλεία και πολιτισµικές αναπαραστάσεις της τοπικής πραγµατικότητας, στο Ανδρέας Ανδρέου 
18. Μάνος Ι., Σύγχρονη Ανθρωπολογική Έρευνα στη Φλώρινα: Θεωρητικοί άξονες, εννοιολογικά 
εργαλεία και πολιτισµικές αναπαραστάσεις της τοπικής πραγµατικότητας, στο Ανδρέας Ανδρέου 
(επιµ.), Πρακτικά συνεδρίου:Φλώρινα 1912-2002, χορηγός έκδοσης: Υπουργείο Πολιτισµού. 
Σελιδοποίηση-φίλµ-µοντάζ: Eκδόσεις Κεσόπουλος,  Φλώρινα 2004.(σελ.557-573)

• 19. Μάνος Ι., Ταυτότητες. Στο Βασίλης ∆αλκαβούκης, Ιωάννης Μάνος, Χριστίνα Βέικου (επιµ.), 
Ανυποψίαστοι Ανθρωπολόγοι, καχύποπτοι φοιτητές, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα 2010.(σελ.153-158) 

• 20. Μεκάσης ∆ηµήτρης, Το πέρασµα των Σέρβων από τη Φλώρινα, 9/11/2013 
http://florineanews.blogspot.gr

• 21. Μεκάσης ∆ηµήτρης, Η κατεδάφιση των επτά τζαµιών της Φλώρινας,13/3/2014 
http://florineanews.blogspot.gr

• 22. Μεκάσης ∆ηµήτρης, Το αρχαίο λουτρό της Φλώρινα, 28/8/2014 http://florineanews.blogspot.gr

• 23. Μεκάσης ∆ηµήτρης, «Η Οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου», περ. Εταιρεία, τεύχ. 15, Εταιρεία 
Γραµµάτων και Τεχνών Φλώρινας, Φλώρινα 1994. (σελ. 34-39)  
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• 24. Μεκάσης ∆ηµήτρης, «Γειτονιές της Φλώρινας», περ. Εταιρεία, τεύχ. 37, Εταιρεία Γραµµάτων και 

Τεχνών Φλώρινας, Φλώρινα 2003. (σελ. 18-32)  

• 25. Μεκάσης ∆ηµήτρης, «Ο µικρός πύργος στο Βαρόσι», εφηµ. Ελεύθερο Βήµα της Φλώρινας, αρ. 
φύλλου 2663, σελ. 7

• 26. Μέλλιος Λ., Από τη µυθολογία της Φλώρινας, στο Ευάγγελος Ν. Κυριακούδης (επιµ.), Η 
Φλώρινα και η περιοχή της, η έκδοση χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας INTEREG II, Φλώρινα 2002 .(σελ. 2)

• 27. Μποσδελεκίδου Ζωή, Η πολεοδοµική εξέλιξη της πόλης από την απαρχή της µέχρι το 1939, περ. 
Αριστοτέλης, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2000,τεύχος 255.(σελ.18-38)

• 28. Νίκλης Κ., «Η Φλώρινα υπό την κηδεµονία των Γάλλων», περ. Αριστοτέλης, τεύχος 73-74, 
1969.(σελ.47)

• 29. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ., ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ Από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική 
αποκατάσταση (14ος-19ος αιώνας), εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη  2000 

• 30. Οικονόµου Αινείας, Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, Στόιος Αχιλλέας, ΓΙΑ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ Αρχιτεκτονικά 
Τοπία του Παρελθόντος εκδ. Περ/κή Ενότητα, ∆ήµος, Λέσχη Πολ/µού Φλώρινας, Φλώρινα Τοπία του Παρελθόντος εκδ. Περ/κή Ενότητα, ∆ήµος, Λέσχη Πολ/µού Φλώρινας, Φλώρινα 
2013.(σελ.19-30)

• 31. Πελαγίδης Σ., Η αποκατάσταση των προσφύγων στη ∆υτική Μακεδονία (1923-1930), Εκδοτικός 
Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1994

• 32. Πελαγίδης Σ., Προσφυγική Ελλάδα (1923-1930) ο πόνος και η δόξα, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών 
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997

• 33. Ρούκαλης Α., « Συµβολή εις την Ιστορίαν της Ιεράς Μητρόπολης Μογλενών», περ. Αριστοτέλης, 
τεύχος 73-74, 1969.(σελ.14)

• 34. Σεχίδης Κ.- Σκούρτης Ι., Θέσεις του βουλευτή Φλώρινας Γεωργίου Μόδη κατά τις 
ελληνογιουγκοσλαβικές διεργασίες (1950), στο Η ∆υτική Μακεδονία Από την ενσωµάτωση στο 
ελληνικό κράτος έως σήµερα, εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2014 

• 35. Σταυριανός Λ. Σ., Τα Βαλκάνια Από το 1453 και µετά, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2007

• 36. Sugar F.Peter, Η Νοτιοανατολική Ευρώπη κάτω από την Οθωµανική κυριαρχία 1354-1804, τόµος 
Α’, εκδόσεις ΣΜΙΛΗ, Αθήνα 1994

• 37. Τοντόροφ Νικολάι, Η Βαλκανική Πόλη 15ος-19ος αιώνας, τόµος Α’, εκδ. Θεµέλιο 1986 
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• 38. Τσαπάνου-Κωτσοπούλου Ευθ., Η πορεία του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλης Φλώρινας, εκδ. Παπακοσµά 

Χρήστου, Φλώρινα 2002.(σελ.5-57)

• 39. Φωτιάδης Κ., Προσφυγικές εγκαταστάσεις από την Μ. Ασία, τον Πόντο και την Θράκη, στο Ευάγγελος 

Ν. Κυριακούδης (επιµ.), Η Φλώρινα και η περιοχή της, η έκδοση χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα 

∆ιασυνοριακής Συνεργασίας INTEREG II, Φλώρινα 2002.(σελ.126-131)

• 40. Φωτιάδης Κ., Το προσφυγικό ζήτηµα στο νοµό της Φλώρινας µέσα από τις πηγές της τοπικής ιστορίας, 

στο Ανδρέας Ανδρέου (επιµ.), Πρακτικά συνεδρίου :Φλώρινα 1912-2002, χορηγός έκδοσης: Υπουργείο 

Πολιτισµού. Σελιδοποίηση-φίλµ-µοντάζ : Eκδόσεις Κεσόπουλος,  Φλώρινα 2004.(σελ.231-255)

• 41. Αθ. Χαλκιόπουλου (Προξενικού Γραµµατέως), Η Μακεδονία, Εθνολογική Στατιστική των βιλαετίων 

Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου, Εν Αθήναις εκ του τυπογραφείου «Νοµικής» 1910. (σελ.90)

•

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

• Πηγές που χρησιµοποιήθηκαν:

• 1.Περιοδικό ‘’ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’’ , Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2000,τεύχος 255 , σελ.11 13 , 15.

• 2.Περιοδικό ‘’ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’’ Σεπτέµβριος - Οκτώβριος - Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 1996 , τεύχος 233-

234 , σελ.16, 47, 54.

• 3.Βοσκοπούλου Χρυσούλα – Σιδηροπούλου Ελένη. Ανάθεση εργασίας επιστηµόνων από ∆.Ε. του 

ΤΕΕ/Τ∆Μ απόφαση 272/28/09/2004  286/05/10/2004 (αδηµοσίευτο)

• ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

• Αρχείο ∆/νσης Πολεοδοµίας Φλώρινας 

• DVD Ντοκυµαντέρ των Σοφίας Αντωνακάκη και Γιώργου Ντάλη «ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΑΘΩΝ» 

• Εφηµ. ΕΘΝΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 1/5/1971 αρ. φύλλου 2225
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• Γενικά Αρχεία του Κράτους:

• Αποκατάσταση Μοναστηριωτών Προσφύγων ΓΑΚ:ΠΣ∆Σ.,22-12-1932, αρ. 327, σ.75

• Ανέγερση ∆ηµοτικών Σφαγείων (ΓΑΚ:ΠΣ∆Σ.,9-7-1915, αρ. συν. 45, σ.191)

• ∆ηµοτική Αγορά σε Βακούφικο µέρος, αντίδραση της ισλαµικής κοινότητας, (ΓΑΚ:ΠΣ∆Σ.,28-8-
1915, αρ. συν. 48, σ.209) 

• ∆ιάνοιξη πλατείας (Κύκλος).( ΓΑΚ:ΠΣ∆Σ.,23-1-1928, αρ. 31)

• Η κατεδάφιση των τζαµιών. (ΓΑΚ:ΠΣ∆Σ.,12-4-1926,σ.366) 

• Ηλεκτρονικές πηγές

• Κεραµόπουλος Αντώνιος http://el.wikipedia.org/wiki

• Χατζη-Κάλφας Τούρκος ιστορικός και γεωγράφος http://el.wikipedia.org/wiki

• Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός, http://el.wikipedia.org/wiki

• Μεντρεσές http://el.wikipedia.org/wiki

• Η Συνθήκη του Πασάροβιτς http://el.wikipedia.org/wiki• Η Συνθήκη του Πασάροβιτς http://el.wikipedia.org/wiki

• Ορλωφικά http://el.wikipedia.org/wiki.

• Βιλαέτι http://el.wikipedia.org/wiki

• Πασαλίκι. http://el.wikipedia.org

• Τα σαντζάκια http://el.wikipedia.org/wiki

• Ιλιντεν http://www.greekalert.com/2014/08/1904-1908.html

• Η Συνθήκη της Λωζάννης http://el.wikipedia.org

• Η Συνθήκη του Νεϊγύ http://el.wikipedia.org/wiki

• Νοµοµηχανικός http://greek_greek.enacademic.com

• Εβλιγιά Τσελεµπή http://el.wikipedia.org/wiki

• 3ο Γυµνάσιο Φλώρινας 3gym-florin.flo.sch.gr/to%20sxolio%20mas.htm



Θεωρητικό πλαίσιο

• Η έννοια του έθνους-κράτους, και η συγκρότηση των

εθνικών ταυτοτήτων.

• Πώς διαµορφώνεται η εθνική συνείδηση και οι τρόποι

που χρησιµοποιεί η πολιτεία για να την εδραιώσει

(αλλαγές στην εικόνα της πόλης).

• Ορίζεται η έννοια του «εθνικού χώρου» και η σχέση

του µε τον χρόνο που καθιστά την πόλη ιστορική.του µε τον χρόνο που καθιστά την πόλη ιστορική.

• Σαν τέτοια προσφέρεται για µάθηση,

παραδειγµατισµό και βίωση της οργάνωσης του

χώρου - πολεοδοµικού και αρχιτεκτονικού- της

οργάνωσης της ζωής κάτω από συγκεκριµένες

κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες.



Ιστορικό-Γεωγραφικό πλαίσιο

• Φλώρινα-Αδιάλειπτη σχεδόν παρουσία, ήδη από την
«Νεολιθική Εποχή».

• Πρώτος οικισµός - αρχαία Λυγκηστίδα.
• Βυζάντιο-Ο οικισµός αναπτύσσεται στους πρόποδες του λόφου

του Αγίου Παντελεήµονα κατά µήκος του ποταµού Σακουλέβα.
• 1481-Οθωµανική κατάκτηση. Σταδιακή αύξηση του

µουσουλµανικού στοιχείου.
• 17ος αιώνας-Υπάρχουν 6 συνοικίες, 1.500 σπίτια, ακόµα 14

τζαµιά, 3 µεντρεσέδες, 1 τεκές δερβίσηδων, 7 κατώτερα σχολεία,
δύο λουτρά, δύο χάνια και 100 καταστήµατα.

• Μεσαίωνας και µετέπειτα, συνεχείς ληστρικές επιθέσεις από• Μεσαίωνας και µετέπειτα, συνεχείς ληστρικές επιθέσεις από
Βουλγάρους και Τουρκαλβανούς.

• Ανασφάλεια στην περιοχή ως τον 18ο αιώνα-αυξάνεται ο
πληθυσµός της πόλης. 8000 κάτοικοι, 3/4 Μωαµεθανοί, 1/4
Χριστιανοί.

• 1893 συνδέεται σιδηροδροµικά µε τη Θεσσαλονίκη και το
Μοναστήρι. Εκπαιδευτική και πολιτιστική κίνηση.

• Το 1910 στην πόλη κατοικούν 2.156 ορθόδοξοι Έλληνες, 500
σχισµατικοί βουλγαρίζοντες και 6.500 Μουσουλµάνοι.
(στατιστική Χαλκιόπουλου)



Χωρικές εξαρτήσεις

• 19ος αιώνας, Φλώρινα-ασήµαντη οθωµανική επαρχία.

• 1903 η εξέγερση του Ίλιντεν - Μακεδονικός Αγώνας (1904-

1908).

• Η πόλη αναβαθµίζεται στρατιωτικά-γεωπολιτικά, αυξάνεται

ο χριστιανικός πληθυσµός - ανάπτυξη.

• 7 Νοεµβρίου του 1912, εντάσσεται στο ελληνικό κράτος. Οι

χριστιανοί, από το 1870 πατριαρχικοί και εξαρχικοί,

υιοθετούν την ελληνική ή την βουλγαρική εθνική συνείδηση.υιοθετούν την ελληνική ή την βουλγαρική εθνική συνείδηση.

• Βαλκανικοί – Α’ Παγκόσµιος. Σηµαντικές αλλαγές στον

πληθυσµό και την µορφή της πόλης.

• 1914 Οι πρώτοι πρόσφυγες από το Μοναστήρι, µαζί τους 80

οικογένειες Εβραίων.

• Το 1916, σύµφωνα µε το Υπ. Εξωτερικών, ο πληθυσµός της

πόλης: 10.382 κάτοικοι, 3.576 πατριαρχικοί, 589 εξαρχικοί

και 6.227 µουσουλµάνοι.



Κοινωνικές ∆οµές-Προσφυγικό

• 1922 Μικρασιατική καταστροφή, βίαιες διώξεις Ελλήνων
προσφύγων από την Μικρά Ασία και τον Πόντο. Στη
Μακεδονία το µεγαλύτερο κύµα .

• Συνθήκης της Λωζάννης 24 Ιουλίου του 1923- ανταλλαγή
των ελληνικών και µουσουλµανικών πληθυσµών.
Προσπάθειες «αλβανοποίησης» µουσουλµάνων.

• Μετά την ανταλλαγή (1924) στην πόλη 3.600 πρόσφυγες σε
σύνολο 10.500 κατοίκων. Παρά τα σοβαρά προβλήµατα,
(“ανώµαλες δικαιοπραξίες’’) η εγκατάσταση των
προσφύγων σε οργανωµένους συνοικισµούς
ολοκληρώνεται σταδιακά, διαφοροποιώντας αισθητά την
προσφύγων σε οργανωµένους συνοικισµούς
ολοκληρώνεται σταδιακά, διαφοροποιώντας αισθητά την
εικόνα της πόλης.

• Α' Αστικός προσφυγικός συνοικισµός 1928-30.
• Β' Αστικός προσφυγικός συνοικισµός 1930-31.
• Γ' Αστικός προσφυγικός συνοικισµός 1932-33.
• ∆' Αστικός προσφυγικός συνοικισµός 1937. ∆ύο

συνοικισµοί για τους πρόσφυγες από το Μοναστήρι, τα
Μοναστηριώτικα, 1937-1938.



Εκπαίδευση

• Έως τον 19ο αιώνα Μοναστήρι- εκπαιδευτικό κέντρο.

• Την τελευταία δεκαετία, η Βουλγαρική κοινότητα

έχτισε στην πλατεία Ερµού της Φλώρινας, το

τριώροφο κτίριο του Γυµνασίου.

• Η Φλώρινα αναβαθµίζεται στις αρχές του 20ού

αιώνα.

• Το 1905 λειτουργούν το Ελληνικό Παρθεναγωγείο, η• Το 1905 λειτουργούν το Ελληνικό Παρθεναγωγείο, η

Ελληνική Αστική Σχολή και τρία Νηπιαγωγεία.

• Από το 1914 λειτουργούσε στη Φλώρινα πλήρες

εξατάξιο γυµνάσιο, από το 1921 ανώτερο τετρατάξιο

παρθεναγωγείο, από το 1923 εθνικό οικοτροφείο

αρρένων και από το 1927 αρχικά εξατάξιο και στη

συνέχεια οκτατάξιο µικτό διδασκαλείο.



ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ρυµοτοµία
• «Οθωµανική Φλώρινα» πολυεθνικό-πολυθρησκευτικό

αστικό σύνολο. Μοντέλο βαλκανικής πόλης µε
πολυκεντρική οργάνωση σε εθνικοθρησκευτικές
συνοικίες.

• Ο ποταµός Σακουλέβας, το βασικό στοιχείο οργάνωσης
της πόλης.

• Πέντε µουσουλµανικές συνοικίες µε τα αντίστοιχα
τεµένη τους και εννέα χριστιανικές.

• Πέντε µουσουλµανικές συνοικίες µε τα αντίστοιχα
τεµένη τους και εννέα χριστιανικές.

• Επίσης η συνοικία των εξαρχικών χριστιανών γύρω από
τον ενοριακό τους ναό του Αγίου Παντελεήµονα καθώς
και ο ναός του Αγίου Γεωργίου έξω από την πόλη.

• Οι παραποτάµιοι δρόµοι, στη συνοικία Βαρόσι,
συγκεντρώνουν τις κυριότερες λειτουργίες της πόλης.
Μοντέλο συνεχούς δόµησης, χαρακτηριστικό της
αστικότητας στο χώρο.



ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ρυµοτοµία

• Σταθµοί στην εξέλιξη της πόλης, η εγκατάσταση της Γαλλικής

∆ιοίκησης, η Μικρασιατική καταστροφή και το Νοµοθετικό

∆ιάταγµα της 17-7-1923 «περί σχεδίων πόλεων και κωµών του

κράτους».

• To «projet d’embellissment» του Γάλλου τοπογράφου Alfred

Lequillon, εγκρίνεται το Μάιο του 1919 από το Υπ. ∆ηµοσίων

Έργων. Αρχίζει να υλοποιείται το 1924 µε διαπλατύνσεις,

ευθυγραµµίσεις δρόµων του υπάρχοντος ιστού, κατεδαφίσειςευθυγραµµίσεις δρόµων του υπάρχοντος ιστού, κατεδαφίσεις

κτιρίων για την διάνοιξη οδών και πλατειών. Αξιόλογα

µουσουλµανικά κτίρια, στεγάζουν ελληνικές διοικητικές

υπηρεσίες, πολλά εκ των οποίων είχαν αγοραστεί πριν την

ανταλλαγή. ∆ιατηρείται το σύνολο σχεδόν των ανταλλάξιµων

κατοικιών. Τα προς κατεδάφιση κτίσµατα άλλοτε

απαλλοτριώνονται και άλλοτε χαρακτηρίζονται επικινδύνως

ετοιµόρροπα.



ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ρυµοτοµία

• Ρυµοτοµείται και χαράσσονται νέοι δρόµοι στο
κατοικηµένο τµήµα της πόλης αλλά και σε αδόµητες
περιοχές στις οποίες επεκτείνεται το σχέδιο µε
πρόβλεψη µελλοντικής αύξησης του πληθυσµού.

• ∆ιαπλάτυνση των εκατέρωθεν του ποταµού οδών µε όσο
το δυνατόν σταθερό πλάτος, και έργα βελτίωσης των
κλίσεων και των καµπών του ποταµού.

• Ευπρεπισµός των κοινόχρηστων χώρων και των δρόµων• Ευπρεπισµός των κοινόχρηστων χώρων και των δρόµων
µε λιθοστρώσεις και σκυροστρώσεις. Συγκοινωνιακά
έργα µε πιο σηµαντικό την επέκταση της
σιδηροδροµικής γραµµής προς την πόλη και τη
σύνδεση της άµεσα µε τη Θεσσαλονίκη και το
Μοναστήρι 1929-1931.

• Το 1931 προκηρύσσεται δηµοπρασία για την ανέγερση
δηµοτικού νοσοκοµείου το οποίο αποπερατώνεται το
1939 µετά από µεγάλη δωρεά της Μοναστηριώτισσας
Ελένης ∆ηµητρίου.



Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
• Ως τον 19ο αιώνα συνυπάρχουν δύο τύποι σπιτιών :

• Τα "Λαϊκά" και τα "Μακεδονικού τύπου". Συνήθως µονώροφα ή
διώροφα µε προεξοχές (σαχνισιά) πολλά παράθυρα στον όροφο, την
απόληξη µε το έντονο γείσωµα της στέγης (συνήθως τριγωνικό) και
εσωτερικές αυλές. Το ισόγειο συνήθως µε πέτρινη τοιχοποιία µεγάλου
πάχους και λίγα µικρά παράθυρα για λόγους ασφαλείας. Ο όροφος,
χτισµένος µε ελαφρότερα υλικά, ξύλινο σκελετό του οποίου η πλήρωση
γινόταν µε πέτρες ή πλιθιά.

• Οι περισσότερες κατοικίες και τα δηµόσια κτίρια, κτίζονται την
περίοδο 1915-1935, παραποτάµια και στους κεντρικούς δρόµους της
πόλης κατά το γραµµικό σύστηµα. Η πλειοψηφία είναι κατοικίες και
περίοδο 1915-1935, παραποτάµια και στους κεντρικούς δρόµους της
πόλης κατά το γραµµικό σύστηµα. Η πλειοψηφία είναι κατοικίες και
µικτής χρήσης (κατοικία- κατάστηµα).

• Η αρχιτεκτονική τους παρουσιάζει σαφείς ευρωπαϊκές επιρροές.
(Νεοκλασικισµός-Εκλεκτικισµός)

• Ο παραποτάµιος δρόµος στο «Βαρόσι» ("Boulevard"), λειτουργεί ως
χώρος αναψυχής, ενώ η Μ. Αλεξάνδρου συγκεντρώνει σχεδόν
αποκλειστικά την εµπορική δραστηριότητα.

• Στα 1931 η Φλώρινα διαθέτει Γυµνάσιο, ∆ιδασκαλείο Αρρένων και
Θηλέων, Γεωργική Σχολή, παρθεναγωγείο, Γεωργικό και
Σιδηροδροµικό σταθµό, παράρτηµα της Εθνικής Τράπεζας.



Οικία Νικολαΐδη (1912)

∆εξιά οικία Ντόβα (Έκφραση του εκλεκτικισµού στη Φλώρινα, Χ. 

Ζαρκάδα 2002:172 )

Αριστερά Μακεδονικό αρχοντόσπιτο µε συµµετρική κατασκευή και το 

χαρακτηριστικό τριγωνικό αέτωµα της στέγης.



Κατεδαφίσεις

Τα επτά τζαµιά

• Το 1912 τον οθωµανικό χαρακτήρα της Φλώρινας τόνιζαν τα

7 τζαµιά (τα 3 κτισµένα πάνω σε παλαιές εκκλησίες).

• Τα 7 τζαµιά λειτούργησαν ως το καλοκαίρι του 1924

(αναχώρηση των Οθωµανών). Το ∆ηµ. Συµβούλιο της πόλης

στις 12ης Απριλίου 1926, αποφασίζει την κατεδάφισή τους.

Το Βυζαντινό λουτρό

• Το παλαιότερο κτίσµα της πόλης, επί της Κων/ου• Το παλαιότερο κτίσµα της πόλης, επί της Κων/ου

Παλαιολόγου. Τα λουτρά ήταν φτιαγµένα από πελεκηµένες

πέτρες γρανίτη, σκληρά τούβλα και ασβέστη, το δάπεδο από

µεγάλες µαρµάρινες πλάκες. Τα ερείπιά τους υπήρχαν µέχρι

το 1924. Το 1925, στην θέση τους χτίστηκε ένα νεοκλασικό

κτήριο. Στην αυλή του βρέθηκε µεγάλη µαρµάρινη πλάκα µε

διακοσµητικά σχέδια, η οποία παραδόθηκε στο Αρχαιολογικό

Μουσείου Φλώρινας, το 1969.



“Ο Τετράγωνος Πύργος” (La tour carre)

Βρισκόταν δυτικά της 

συµβολής των οδών Κ. 

Πουλάκα και Μ. Αλεξάνδρου, 

όπου σήµερα υπάρχει τριώροφο 

κτίσµα.

Το ∆ηµοτικό συµβούλιο µε την 

υπ’ αρ.193/11-7-1927 απόφασή 

του «εγκρίνει την κατεδάφισιν του «εγκρίνει την κατεδάφισιν 

του επί Τουρκοκρατίας 

οικοδοµηθέντος Πύργου.. Κατά 

την άποψη του Νοµοµηχανικού 

«θα ευπρεπισθή το κεντρικόν 

αυτό σηµείον της πόλεως και θα 

διευρυνθή η οδός Μ. 

Αλεξάνδρου. 
http://www.cityoflorina.gr



• Βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους. 

Λειτουργούσε µέχρι το 1959 

περίπου. 

• Το λουτρό έχει ορθογωνική κάτοψη 

που περιλαµβάνει τον θερµό χώρο 

και το καζάνι. Η οροφή του θερµού 

χώρου, σχηµατίζει ηµισφαιρικό 

θόλο ο οποίος στηρίζεται σε 

τέσσερα ηµιχώνια και  φωτίζεται 

περιµετρικά µε  11 οπές. 

Οθωµανικό λουτρό

περιµετρικά µε  11 οπές. 

• Το αρχικό τµήµα κτίστηκε περίπου 

τον 17ο αιώνα. Τον 18ο αιώνα 

προστέθηκε το ατοµικό λουτρό και 

ο προθάλαµος. Κατά τον 19ο αιώνα, 

έγιναν επεµβάσεις στις τοιχοποιίες, 

ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα, 

προστέθηκε µονώροφο κτίσµα 

αποδυτηρίων σε επαφή µε το 

λουτρό. 

Λουτρό. Υπάρχουσα κατάσταση

Επάνω  Κάτοψη-Κάτω ΒΑ όψη

(Α. Οικονόµου- Α. Στόιος 2013:21,22)



• Ο µιναρές αποτελεί το εναποµείναν τµήµα 

του τζαµιού της αγοράς και βρίσκεται στην 

οδό Παπακωνσταντίνου Νερέτης. 

• Το κτιριακό συγκρότηµα περιελάµβανε έναν 

τεκέ δερβίσηδων, τον ξενώνα του τεκέ, ένα 

µεντρεσέ (ιεροδιδασκαλείο) και ένα 

δερβίσικο µαυσωλείο.

• Το ύψος του ήταν µεγαλύτερο από 15 µέτρα, 

ενώ εφάπτονταν στο τέµενος, από όπου 

γίνεται και σήµερα η είσοδος. 

Ο µιναρές του τζαµιού της αγοράς

γίνεται και σήµερα η είσοδος. 

• Περί τα 1953-1954 το τζαµί κατεδαφίστηκε, 

ενώ σήµερα σώζεται τµήµα της βάσης του 

µιναρέ συνολικού ύψους 380 εκ. Ο µιναρές 

έχει εξαγωνική,  παράγωνη κάτοψη µε 

εσωτερική  κυκλική σκάλα.

• Η κατασκευή της βάσης του µιναρέ γίνεται 

µε τρεις σειρές πλίνθων οριζόντια και δύο 

κατακόρυφα, ενώ η λιθοδοµή µε ποταµίσιες 

πέτρες. 

Μιναρές. Υπάρχουσα κατάσταση

Ν∆ Όψη, Κάτοψη

(Α. Οικονόµου- Α. Στόιος2013:24)



Ο οθωµανικός αµυντικός πύργος(κουλές)

• Βρίσκεται στην οδό Ταγµ. Φουλεδάκη. 

Μία µεγάλη κατοικία µε χαγιάτι του 19ου 

αιώνα ήταν κτισµένη σε επαφή µε τον 

πύργο και πιθανότατα αποτελούσε τµήµα 

της ίδιας ιδιοκτησίας πλούσιου 

γαιοκτήµονα.

• Το 1985, τµήµα του πύργου καταστράφηκε 

κατά την κατεδάφιση διπλανών κτισµάτων 

για την ανέγερση οικοδοµής, και έτσι 

αποκαλύφθηκε το εσωτερικό του. Το 

κτίσµα χαρακτηρίστηκε διατηρητέο και κτίσµα χαρακτηρίστηκε διατηρητέο και 

παρέµεινε ως έχει.

• Ο κουλές έχει τετραγωνική κάτοψη. Πάνω 

από την είσοδο, υπάρχει ηµικυκλικό τόξο 

το οποίο έφερε επιγραφή. Ο εσωτερικός 

χώρος έχει ύψος 475 εκ. και καλύπτεται µε 

ηµισφαιρικό θόλο που στηρίζεται σε 

τέσσερα ηµιχώνια. Στα ηµιχώνια αυτά και 

στους τέσσερις τοίχους διαµορφώνονται 

οκτώ οξυκόρυφα ισλαµικά τόξα. 
Κουλές. Υπάρχουσα κατάσταση, 

∆ιαµήκης τοµή , ΝΑ Όψη 

(Α. Οικονόµου- Α. Στόιος2013:24)



Ναός Αγίου Παντελεήµονος.

• Το 1890  η εξαρχική  κοινότητα Φλώρινας µετά 

από αγώνα, εξασφάλισε την άδεια του 

σουλτάνου και κατόρθωσε να κτίσει δικό της 

ναό, του Αγίου Παντελεήµονος. Πρόκειται για 

µια βασιλική µε τρεις τρούλους, ξύλινη στέγη 

και τοιχοποιία από συµπαγή τούβλα. Στον 

µεσαίο τρούλο χτίστηκε αργότερα (πιθανόν το 

1957) µεγάλο καµπαναριό µε την περιβόητη 

µελωδική ρωσική καµπάνα. Από το 1912, µετά 

την ένταξη της Φλώρινας στο ελληνικό κράτος, 

λειτουργεί ως ελληνορθόδοξος Μητροπολιτικός λειτουργεί ως ελληνορθόδοξος Μητροπολιτικός 

Ναός Φλωρίνης.     

• Ο ναός κατεδαφίστηκε την περίοδο της 

δικτατορίας τον Μάιο του 1971, διότι ο 

Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης 

θεωρούσε ότι ‘’ήταν σλαβικής τεχνοτροπίας 

και νοοτροπίας και θύµιζε ζοφερές στιγµές της 

ιστορίας του τόπου’’. Όταν κατεδαφίστηκε ο 

ναός λειτουργούσε ήδη πολλά χρόνια σαν 

ορθόδοξος.

Ο παλιός Άγιος Παντελεήµονας 

(περ.«Αριστοτέλης»,Φλώρινα 1991, σελ. 69).



3ο Γυµνάσιο (Οικονοµικό)

• Κτίστηκε την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα από τους Βουλγάρους

και λειτούργησε ως Βουλγαρικό σχολείο για µικρό χρονικό διάστηµα.

• ∆ιώροφο εκλεκτικιστικό κτίσµα µε πέτρινο ηµιυπόγειο και διπλή σειρά

από σοφίτες, εντυπωσιακή µαρκίζα, τοξοειδείς λεπτοµέρειες στα

παράθυρα του ορόφου και φουρούσια στη στέγη. Η συµπαγής

κατασκευή (συµµετρική ως προς τον κεντρικό άξονα της εισόδου),

παραπέµπει σε αρχιτεκτονική της Κεντρικής Ευρώπης ή Βόρειας

Βαλκανικής.

• Από το 1914 έως το 1978 λειτουργεί ως Γυµνάσιο, Εµπορική Σχολή,• Από το 1914 έως το 1978 λειτουργεί ως Γυµνάσιο, Εµπορική Σχολή,

Οικονοµικό Γυµνάσιο και Λύκειο.

• Καλοκαίρι 1978: λειτουργεί ως Πινακοθήκη από 20/8/1978 έως

31/8/1978 µε 45 έργα των «4 δασκάλων της Ελληνικής τέχνης»:

Νίκου Χατζηκυριάκου – Γκίκα, ∆ηµοσθένη Κοκκινίδη, ∆ηµήτρη

Μυταρά και Παναγιώτη Τέτση. Την ευθύνη διοργάνωσης της έκθεσης

είχε η Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας.

• ∆εκέµβριος 1978: κατεδαφίζεται ως ακατάλληλο.

• Το 1979 κτίζεται νέο κτίριο το οποίο στεγάζει το 3ο Γυµνάσιο.

• Από το 1990 έως σήµερα και το Εσπερινό Γυµνάσιο-Λύκειο.



Επίλογος

• Ζώντας στην Φλώρινα «των 

τεχνών και των παθών», όπως 

εύστοχα την ονοµάζει το 

ντοκιµαντέρ της Σ. 

Αντωνακάκη και του Γ. Ντάλη, 

σήµερα, έναν αιώνα µετά, 

ξαναδιαβάζοντας την ιστορία µε 

την νηφαλιότητα που µας 

επιτρέπει η  χρονική απόσταση, επιτρέπει η  χρονική απόσταση, 

ίσως θα πρέπει να 

αναλογιστούµε τι µας 

προσφέρει η διατήρηση της 

πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.

• Πέρα από την «ορθή» 

επιστηµονική άποψη, µένει να 

αποδειχθεί αν θα αποτελέσει 

κοινωνική ανάγκη, η αποδοχή 

µέσα από την γνώση και την 

παιδεία.


