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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το θέµα της παρούσας εργασίας αφορά στις αλλαγές που συντελούνται στην 

εικόνα της πόλης της Φλώρινας κατά την περίοδο 1912-1930 περίπου. 

 Τα ερευνητικά ερωτήµατα  που τίθενται  είναι: 

1. Ποιο ήταν το ιστορικό-γεωγραφικό πλαίσιο και τα οικονοµικά δεδοµένα στη 

βαλκανική, πριν τη σύσταση των νέων εθνικών κρατών και πώς εντάσσεται σε αυτά η 

«οθωµανική» Φλώρινα; (χωρικές εξαρτήσεις).  

2. Πώς πραγµατοποιείται η διαδικασία της συγκρότησης του νεοσύστατου 

ελληνικού έθνους-κράτους, µετά την πτώση της οθωµανικής αυτοκρατορίας; 

Ποιες είναι 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). 

Ειδικότερα, στο πρώτο µέρος γίνεται µια σύντοµη ιστορική αναδροµή στην συνεχή 

σχεδόν κοινωνική και οικιστική δραστηριότητα της περιοχής, από τους αρχαίους 

χρόνους έως τις αρχές του 20ου αιώνα και την εποχή που εξετάζουµε. Μελετάται η 

γεωπολιτική θέση της Φλώρινας σε σχέση µε τα άλλα αστικά κέντρα, µέσα στα 

πλαίσια της οθωµανικής αυτοκρατορίας.  

Στο δεύτερο µέρος διερευνάται ο νέος αναβαθµισµένος ρόλος που καλείται να 

υπηρετήσει η πόλη µετά την ένταξή της στο ελληνικό κράτος. Επίσης η διαµόρφωση 

της εθνικής συνείδησης και η συγκρότηση των νέων συλλογικών ταυτοτήτων. Ακόµα 

η µεγάλη αλλαγή που συντελείται σε φυλετικό και πολιτισµικό επίπεδο µε τις 

συνεχείς µετακινήσεις µεγάλων πληθυσµιακών οµάδων (βίαιες στην πλειοψηφία 

τους) µεταξύ των νεοσύστατων κρατών της Βαλκανικής Χερσονήσου και της 

καταρρέουσας οθωµανικής αυτοκρατορίας. 

Στο τρίτο µέρος εξετάζονται οι τρόποι µε τους οποίους αποτυπώνονται τα ιστορικά 

γεγονότα στην εικόνα της πόλης, στην ρυµοτοµία και την αρχιτεκτονική. 

Παρακολουθούµε την ανάγκη για εξωραϊσµό-εξευρωπαϊσµό και την προσπάθεια 

εξαφάνισης του πρόσφατου παρελθόντος. Αυτή η ανάγκη εκφράζεται εκτός των 

άλλων αλλαγών και µέσα από την καταστροφή µνηµείων και ιστορικών κτιρίων.  

Τέλος καταγράφονται τα εναποµείναντα µνηµεία και υποστηρίζεται η ανάγκη 

αποκατάστασης και ανάδειξής τους στα πλαίσια της προστασίας της πολιτιστικής µας 

κληρονοµιάς.      
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Μεθοδολογία 

Το υλικό που παρουσιάζεται προέρχεται από εθνογραφικές σηµειώσεις, αρχειακή 

έρευνα καθώς και δηµοσιευµένες µελέτες και ανακοινώσεις. Τα ερευνητικά 

ερωτήµατα χωρίστηκαν σε τοµείς µε βάση το χώρο (η πόλη της Φλώρινας), τον 

χρόνο και τις πληθυσµιακές οµάδες που ζουν στην περιοχή την περίοδο που 

εξετάζουµε (γηγενείς, πρόσφυγες κλπ.). ∆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 έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Οφείλω να ευχαριστήσω θερµά τον κ. ∆ηµήτρη Μεκάση για την συνέντευξη που 

µου παραχώρησε, τους φίλους αρχιτέκτονες Χ. Βοσκοπούλου, Ζ. Μποσδελεκίδου, Α. 

Οικονόµου και Α. Στόιο για τις πολύτιµες συµβουλές και την συµπαράσταση τους 

στην πορεία της έρευνας, καθώς και τον γιό µου Μάριο για την τεχνική υποστήριξη.  

Τέλος οφείλω να ευχαριστήσω θερµά τους επιβλέποντες καθηγητές κ. Κ. Νιχωρίτη 

και Ι. Μάνο καθώς και την επόπτρια κ. Ελένη Γαβρά για την υποµονή, την ευγένεια 

και την επιστηµονική καθοδήγηση. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Αναφέρεται στην έννοια του έθνους-κράτους, την σύστασή του και στη διαδικασία 

διαµόρφωσης των εθνικών ταυτοτήτων. Μας βοηθάει να κατανοήσουµε πως 

προκύπτει η ανάγκη συγκρότησης του ελληνικού έθνους-κράτους µετά την πτώση της 

οθωµανική αυτοκρατορίας. Επίσης πως διαµορφώνεται η εθνική συνείδηση και τους 

τρόπους που χρησιµοποιεί η πολιτεία για να την εδραιώσει (εµείς θα σταθούµε στις 

αλλαγές στην εικόνα της πόλης). 

Η διαδικασία συγκρότησης του έθνους-κράτους βασίζεται στην εθνικιστική 

ιδεολογία η οποία περιέχει ιδέες και αξίες που είναι κυρίαρχες σε ένα συγκεκριµένο 

κοινωνικό περιβάλλον σχετικά µε το τι είναι εθνικό και τι µη εθνικό. Η ανθρωπότητα 

χωρίζεται σε διακριτές, διαφορετικές µονάδες, τα έθνη. Κάθε έθνος αποτελεί µια 

αυτόνοµη πολιτική οντότητα, το κράτος. 

Το έθνος αποτελεί µία µεγάλη οµάδα ανθρώπων, οι οποίοι θεωρείται ότι 

συνδέονται µεταξύ τους µε κοινά πολιτισµικά χαρακτηριστικά, όπως κοινός 

πολιτισµός, κοινή γλώσσα, θρησκεία και κοινή ιστορία. Το κάθε έθνος είναι 

µοναδικό, άρα διαφορετικό από όλα τα άλλα. 
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Το κράτος ορίζεται ως µία κυρίαρχη πολιτική οντότητα εδαφικά καθορισµένη και 

µε κεντρική διοίκηση. Κράτος και πολιτισµός αποτελούν ταυτόσηµες έννοιες. Όσοι 

είναι µέσα στα εθνικά σύνορα θεωρείται ότι έχουν τον ίδιο πολιτισµό άρα ανήκουν 

και στο ίδιο έθνος. Υπάρχει µία επίσηµη γλώσσα. Ένας διοικητικός µηχανισµός και 

µια ιδεολογία που τονίζει την κοινή καταγωγή. (ERIKSEN 2007: 436,437,455) 

Η έννοια της ταυτότητας αναφέρεται στους τρόπους µε τους οποίους άτοµα και 

οµάδες διαφοροποιούνται από άλλα άτοµα και οµάδες στα πλαίσια της ροής της 

κοινωνικής ζωής και της οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων. Η ταυτότητα 

εξαρτάται από το κοινωνικό-θεσµικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται και βρίσκεται 

σε διαδικασία συνεχούς αλλαγής.(Β. ∆αλκαβούκης, Ι. Μάνος, Χ. Βέικου 

2010:153,154,155) 

Η πολιτική των ταυτοτήτων µεγεθύνει υπερβολικά ορισµένες διαφορές και, 

ταυτόχρονα, σµικρύνει κάποιες άλλες-θα µπορούσαµε να πούµε ότι προσπαθεί να 

µεταµορφώσει έναν κόσµο αποτελούµενο από πολλές και µικρές διαφορές σε έναν 

κόσµο µε λίγες και µεγάλες, όπως είναι το έθνος, η εθνοτική ταυτότητα, η θρησκεία 

και η αίσθηση των ανθρώπων ότι συνδέονται µε µια συγκεκριµένη περιοχή. 

(ERIKSEN 2007: 436,437,455) 

Πρόκειται για αυτό που ονοµάζουµε «εθνικό χώρο». Και για να το περιορίσουµε 

στην περιοχή που εξετάζουµε (Φλώρινα), η συνάφεια ανάµεσα στον χώρο και τον 

χρόνο µέσω της πόλης, καθιστά την πόλη ιστορική. (Θ. Ζωγράφος 2013: 15) Σαν 

τέτοια προσφέρεται για µάθηση παραδειγµατισµό και βίωση της οργάνωσης του 

χώρου- πολεοδοµικού και αρχιτεκτονικού- της οργάνωσης της ζωής στην πόλη κάτω 

από συγκεκριµένες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες. ∆ίνεται η δυνατότητα να 

ειδωθούν τα «µνηµεία» της πόλης µε το ευρύτερο εννοιολογικό περιεχόµενο που 

δίνεται σήµερα στον όρο. Εµπεριέχει κτίσµατα, κατοικίες, ναούς όχι µόνο µιας ή 

περισσοτέρων αυστηρά καθορισµένων εποχών και ανθρώπων ορισµένης εθνικότητας. 

Είναι όλα τα µικρά ή µεγάλα, νεότερα ή παλαιότερα που αποτελούν την 

αρχιτεκτονική κληρονοµιά του έθνους µας. ∆ιότι µνηµείο σηµαίνει κάτι που 

διαιωνίζει τη µνήµη και µέσω αυτής η ιστορία και η καθηµερινή ζωή συνυπάρχουν 

στον ίδιο χώρο, συνεχίζοντας τις λειτουργίες που ο χρόνος καθιέρωσε και ο χώρος 

δέχτηκε, παίρνοντας τη µορφή που οι λειτουργίες επέβαλαν. Η διατήρηση αυτής της 

σχέσης δίνει το νόηµα της ύπαρξης του χώρου και των στοιχείων που τον 

µορφοποιούν και µας αποκαλύπτει τη διαδικασία που οδήγησε στην συγκεκριµένη 

µορφή.(∆. Ζήβας 1997: 36, 52)      
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Ιστορικό-γεωγραφικό πλαίσιο  

Η Φλώρινα και η περιοχή της ζει και εξελίσσεται σχεδόν αδιάλειπτα ήδη από την 

αρχαιότητα. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα που χρονολογούνται στη «Νεολιθική Εποχή», 

οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως µε την γεωργία, το κυνήγι, την κτηνοτροφία όσο και 

διαβιούν συνήθως ειρηνικά σε καλύβες από πηλό και καλάµια. (Ε. Τσαπάνου 2002:7) 

Από την Νεολιθική, την εποχή του Χαλκού (η περιοχή αποικείται από 

ινδοευρωπαϊκά φύλα, όπως οι ∆ωριείς και οι Αιολείς ήδη από το 2200 π.Χ.),  και τα 

τέλη της εποχής του Σιδήρου όπου τα ευρήµατα µαρτυρούν ανθρώπινη 

δραστηριότητα,  µέχρι την Κλασική εποχή υπάρχει ένα µεγάλο κενό γνώσης της 

εξέλιξης της περιοχής, πιθανόν λόγω ανεπαρκούς αρχαιολογικής έρευνας. (Ε. Γαβρά 

2007:86)  

Οι πρώτες ανασκαφές  στην περιοχή έγιναν µε δαπάνες του ∆ήµου Φλώρινας, το 

καλοκαίρι του 1932 από τον Ακαδηµαϊκό Αντώνιο Κεραµόπουλο1. Ανακαλύφθηκαν  

θεµέλια οικοδοµών, νοµίσµατα και αγγεία µεταξύ των οποίων και το περίφηµο µε την 

παράσταση Ιλίου Περσέως, δηλ. της άλωσης της Τροίας. Ο πρώτος οικισµός  που 

αποκαλύφθηκε ήταν η αρχαία πόλη της Λυγκηστίδας2. Κτίστηκε το 352 π.Χ. στην  

περιοχή νότια της σηµερινής πόλης, που σήµερα ονοµάζεται λόφος του «Αγίου 

Παντελεήµονα», από τον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο τον Β'. Ήταν µια από τις 

πόλεις- φρούρια που εγκαθιδρύθηκαν κατά µήκος των συνόρων του Μακεδονικού 

κράτους µε σκοπό τη φύλαξή του. Η πόλη εξοπλίστηκε µε ισχυρά τείχη καθώς 

βρισκόταν απέναντι από την εχθρική χώρα των Ιλλυριών3. (Ε. Τσαπάνου 2002:7) 

                                                           
1
Ο Αντώνιος  Κεραµόπουλος (Βλάστη  Κοζάνης 1870 -Αθήνα, 13Μαΐου 1960),ήταν 

Έλληνας ακαδηµαϊκός, συγγραφέας και αρχαιολόγος. http://el.wikipedia.org/wiki και Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Φλώρινας 
2
 Οι αρχαίοι Λυγκηστές ήταν οι κάτοικοι της πόλης της Φλώρινας (Λύγκος = η πρωτεύουσα της 

περιοχής Λυγκηστίδος, τµήµα της Άνω Μακεδονίας που γειτνίαζε εδαφικά µε την Πελα- 
γονία, το άλλοτε ελληνικό Μοναστήρι). (Ε. Γαβρά 2007:76)  
 
3
 Η Ιλλυρία (από την Αρχαία Ελληνική Ἰλλυρία ή Ἰλλυρίς, λατινικά: Illyria) ήταν, κατά την κλασσική 

αρχαιότητα, µια περιοχή στο δυτικό µέρος της σηµερινής βαλκανικής χερσονήσου, η οποία 
κατοικούνταν από τις φυλές των Ιλλυριών, οι οποίοι µιλούσαν τις Ιλλυρικές διαλέκτους. O 
προσδιορισµός των ορίων της αρχαίας Ιλλυρίας είναι δύσκολος για τους ιστορικούς καθώς, πριν τη 
ρωµαϊκή κατάκτηση, ποτέ δεν είχαν ενοποιηθεί όλοι οι Ιλλυριοί σε ένα βασίλειο. Εκτός αυτού, τα 
σύνορα του βασιλείου δεν είναι σαφή. Π.χ. οι ∆αλµατοί, οι οποίοι έχουν ταξινοµηθεί ως φυλή 
Ιλλυριών λόγω της γλώσσας, υπάγονταν στο βασίλειο της Ιλλυρίας για µικρό διάστηµα και σύντοµα 
αποσχίστηκαν, κατά τη βασιλεία του Γένθιου. (Σταυριανός 2007:83,84) και Ζ. Καστελάν 1991: 39,40 
Σήµερα, η περιοχή αυτή ανήκει στα κράτη Ελλάδα, Αλβανία, Κόσοβο, Πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Σερβία. 
http://el.wikipedia.org/wiki. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Μ. Λάσκαρης 1978:209-213 και Μ. 
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου 2000:195-197  
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Την εποχή του Φιλίππου του Β' παρατηρείται µεγάλη οικονοµική και κοινωνική 

άνθηση στην περιοχή. Αναφέρεται ότι επιλέγονται στρατιωτικοί αξιωµατούχοι οι 

οποίοι κατάγονταν από την γεωγραφική περιοχή της Άνω Μακεδονίας για να 

πλαισιώσουν τον  µακεδονικό στρατό. (Ε. Γαβρά 2007:76)  

«Η καταστροφή της πόλης τοποθετείται µε µεγάλη ακρίβεια στον 1° π.Χ. αιώνα. 

Ωστόσο, η ανακάλυψη ευρηµάτων που χρονολογούνται στη 2η π.Χ. χιλιετία είναι 

ενδεικτική της κατοίκησης του οικισµού από τα προϊστορικά χρόνια. Πρέπει ακόµη 

να σηµειωθεί ότι σε χαµηλότερο τµήµα του λόφου, στη θέση που βρίσκεται το πρώην 

ξενοδοχείο «Ξενία», αποκαλύφθηκαν στα 1930-1934 από τους Α. Κεραµόπουλο και 

Γ. Μπακαλάκη, λείψανα της ίδιας αρχαίας πόλης, τα οποία δυστυχώς χάθηκαν στη 

δεκαετία του 1960 κατά την ανέγερση του «Ξενία». Ο µέχρι σήµερα ανασκαµµένος 

χώρος έχει έκταση περίπου 8 στρέµµατα. Ο ελληνιστικός οικισµός είναι οργανωµένος 

σύµφωνα µε πολεοδοµική χάραξη κανονικής διάταξης. Τα οικοδοµικά τετράγωνα 

περιλάµβαναν τρία ή τέσσερα σπίτια, που επικοινωνούσαν µεταξύ τους και 

διαχωρίζονταν µε µεσοτοιχίες. Κάθε σπίτι αποτελούνταν από τρεις ή τέσσερις 

χώρους, µε αυλές, εστίες, µια ή δυο αποθήκες µε πιθάρια και εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας διαφόρων προϊόντων. Τα ανασκαφικά ευρήµατα, (κυρίως πήλινα 

αγγεία καθηµερινής χρήσης), εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλώρινας». 

(Ε. Γαβρά 2007:87)  

Κατά την  ρωµαϊκή περίοδο, στη  περιοχή ξεσπούν οι εµφύλιες συγκρούσεις των 

Ρωµαίων. Η πόλη πολιορκείται από τον Ποµπήιο. Καίγεται το 48 π.Χ. από τον φίλο 

του Καίσαρα Ρωµαίο στρατηγό ∆αµίτιο, για να µην παραδοθεί στον Ποµπήιο. Ο 

οικισµός εγκαταλείπεται και δεν ξαναχτίζεται στην ίδια θέση αλλά στην γειτονική και 

συγγενή πόλη Πελαγονία. Σήµερα σώζονται τα ερείπια της, στην αρχαία Ηράκλεια 

(Μοναστήρι, σηµερ. Μπίτολα στη ΠΓ∆Μ). (Ε. Τσαπάνου 2002:7) 

 Τα χρόνια του Βυζαντίου, ο οικισµός αναπτύσσεται  στους πρόποδες του λόφου 

του Αγίου Παντελεήµονα κατά µήκος του ποταµού Σακουλέβα. Επίσης ατεκµηρίωτες 

πηγές τοποθετούν τον πρώτο οικιστικό  πυρήνα της πόλης στην σηµερινή πλατεία 

Ηρώων. (Μποσδελεκίδου 2000:18,19) 

 Κατά άλλες πληροφορίες, αρχικά η πόλη ήταν χτισµένη  δυτικότερα, µάλλον στην 

περιοχή του Αγ. Νικολάου, στη θέση «Μοτεσνίτσα». Στην περιοχή όπου εκτείνεται 

σήµερα η πόλη υπήρχαν χωράφια καλλιεργούµενα. Με την πάροδο των χρόνων, η 

πόλη αρχίζει να αναπτύσσεται ανατολικότερα. Οι λόγοι είναι καταρχήν η ευκολότερη 

επικοινωνία (πρόσβαση στην πεδιάδα) καθώς επίσης η προσφορότερη εκµετάλλευση 
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της γης. Αρχίζει σιγά-σιγά η ανοικοδόµηση και δηµιουργείται ο νέος οικιστικός 

πυρήνας, που βέβαια τα χρόνια της Τουρκοκρατίας παρουσιάζει ακόµα εικόνα 

«υπανάπτυξης».(Ε. Τσαπάνου 2002:8) 

«Με την πάροδο του χρόνου η ανάπτυξη του οικισµού καθώς περιοριζόταν 

από την µορφολογία της περιοχής, έλαβε την αξονική µορφή την οποία διατηρεί 

µέχρι σήµερα, µε κελύφη εκατέρωθεν του ποταµού και µε έξοδο προς την 

πεδιάδα». (Μποσδελεκίδου 2000:19) 

Την εποχή του Βυζαντίου ο οικισµός φέρει την ονοµασία Χλερηνός. Οι 

αλβανόφωνοι πληθυσµοί που κατεβαίνουν στη περιοχή µετά την σερβική κατάκτηση 

(1330-1350) χρησιµοποιούν το Χλέρινα. Μετά τον εξισλαµισµό τους την περίοδο της 

οθωµανικής κυριαρχίας, επέβαλαν σαν επίσηµο όνοµα της πόλης το Φιλορίνα, ως 

εκπρόσωποι του κρατικού µηχανισµού. Με το όνοµα αυτό άκουσε να προσφωνείται ο 

οικισµός το 1650 ο Τούρκος περιηγητής Χατζή-Κάλφας4. Το Πατριαρχείο Αχρίδας, 

στα έγγραφα του χρησιµοποιεί το όνοµα Χλερηνός και Χλερηνού. Μετά την 

κατάργησή του γύρω στα 1750, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως υιοθέτησε 

αυτή του επίσηµου κράτους Φιλορίνα από όπου κατά παρετυµολογία από τη λέξη 

Φλωρί προήλθε η ονοµασία Φλώρινα.(Μ. Κατεµίδου, Α. Κωνσταντακάκος, Α. Στόιος 

1987 :10)   

Κατά άλλους, τα χρόνια του Βυζαντίου η πόλη ονοµάζεται «Χλώριον» ή 

«Χλέρινο». Οι Τούρκοι κατακτητές όµως προτιµούν και επιβάλουν τη δική τους 

ονοµασία και την λένε «Φιλορίνα» που σιγά-σιγά έγινε «Φλώρινα» (από την αρχαία 

θεά χλωρίδα - προστάτιδα της χλωρίδας - που οι Ρωµαίοι µετονόµασαν σε 

«Φλωρίδα»). (Ε. Τσαπάνου 2002:8) 

Τέλος υπάρχουν και άλλες εκδοχές, βασισµένες σε αναφορές διαφόρων λαογράφων 

και διηγήσεις περιηγητών.(Λ. Μέλλιος 2002:2) 

Τον 14ο αιώνα., οι Σέρβοι καταλαµβάνουν τα βυζαντινά εδάφη της Βαλκανικής 

χερσονήσου, ιδρύοντας την δική τους ηγεµονία. Ο ηγεµόνας τους Στέφανος ∆ουσάν, 

το 1334 περίπου, κατέλαβε τον Χλερηνό (Φλώρινα). Ο Ιωάννης Καντακουζηνός5 

έγραφε για την Φλώρινα: «Τότε εκ Χλερηνού πρότερον Ρωµαίοις υπηκόου πόλεως», 

που σηµαίνει ότι οι κάτοικοι του Χλερηνού (Φλώρινας) είχαν την ρωµαϊκή 

                                                           
4
 Τούρκος ιστορικός και γεωγράφος http://el.wikipedia.org/wiki  

5
 Ο Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός, υιός του Μιχαήλ, ήταν βυζαντινός αυτοκράτορας και ιστορικός ο 

οποίος κάθισε στο θρόνο από το 1341 µέχρι την εκούσια παραίτησή του το 1354. Γεννήθηκε το 1292 
στην Κωνσταντινούπολη και απεβίωσε 15 Ιουνίου 1383, στον Μυστρά. http://el.wikipedia.org/wiki  
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Σταυριανός 2007:126,127 και Ζ. Καστελάν 1991: 73,73 
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υπηκοότητα, δηλαδή ήταν Ρωµιοί. Ο Στέφανος ∆ουσάν απεβίωσε στις 20 ∆εκεµβρίου 

1355. Η σερβική αυτοκρατορία κατακερµατίστηκε σε µικρότερα βασίλεια, τα 

πριγκιπάτα. Το 1370, ο Σέρβος πρίγκιπας Μάρκο Κράλε, ανακηρύχτηκε ηγεµόνας 

µιας µικρής περιοχής µε πρωτεύουσα τον Πρίλαπο (Περλεπές ή Πρίλεπ). Στο 

πριγκιπάτο αυτό ανήκε και η Φλώρινα. Το 1383, νικήθηκαν οι Σέρβοι από τους 

Τούρκους, και την περιοχή κατέλαβαν οι Τούρκοι. Η Οθωµανική κατάκτηση αρχίζει 

στα 1481 ενώ στην πόλη καταγράφονται 243 κατοικίες οι οποίες αντιστοιχούν στις 

199 χριστιανικές οικογένειες της. (∆. Μεκάσης Το πέρασµα των Σέρβων από τη 

Φλώρινα 9/11/2013 http://florineanews.blogspot.gr) 

Από τις αρχές περίπου του 15ου αιώνα η Φλώρινα εποικείται συστηµατικά από 

τουρκικές στρατιωτικές οικογένειες µε σκοπό την κατάληψη της υπόλοιπης 

Μακεδονίας. Από την Καστοριά και τη Φλώρινα, καταλαµβάνεται το Μοναστήρι και 

αρχίζει σταδιακά η επέκταση προς τις λίµνες των Πρεσπών, την Αχρίδα, προς το 

Περλεπέ, το Ιστίπ και τα Σκόπια. Εγκαθίσταται στην πόλη ο βοεβόδας, εκπρόσωπος 

της κρατικής εξουσίας καθώς και ο καδής υπεύθυνος της θρησκευτικής-δικαστικής 

διοίκησης. (Κ.Α.Βακαλόπουλος1990:52)  

Κατά το µεσαίωνα, αλλά και µετέπειτα, η περιοχή δέχεται συνεχείς επιθέσεις από 

Βουλγάρους και Τουρκαλβανούς, εξαιτίας των οποίων οι κάτοικοι της πόλης 

αναγκάζονται να µετακινούνται συνέχεια σε ασφαλέστερα ορεινά χωριά. Το 1634 η 

Φλώρινα γίνεται έδρα της Μητρόπολης Μογλενών, τίτλο τον οποίο διατήρησε µέχρι 

το 1916. Υπαγόταν στο Πατριαρχείο ή Αρχιεπισκοπή Αχρίδας ως το 1767 και έκτοτε 

στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως. (Μποσδελεκίδου 2000:20) 

Στο δεύτερο µισό του 17ου αιώνα η Φλώρινα είχε 6 συνοικίες και 1.500 σπίτια, 

σκεπασµένα µε κεραµίδια και χτισµένα µε πέτρα. Στην πόλη, όπου εξακολουθεί να 

υπερτερεί το µουσουλµανικό στοιχείο, υπήρχαν 14 τζαµιά, 3 µεντρεσέδες6, 1 τεκές 

δερβίσηδων7, 7 κατώτερα σχολεία, δύο λουτρά, δύο χάνια και 100 καταστήµατα. 

                                                           
6
 Ο Μεντρεσές (αραβ.:ةooمدرس, madrasah, [πληθυντικός مدارس, madāris]) είναι αραβική λέξη που 

χρησιµοποιείται για οποιοδήποτε ίδρυµα µόρφωσης, κοσµικό ή θρησκευτικό. Τέτοια 
ιεροσπουδαστήρια υπάρχουν σε όλες τις Μουσουλµανικές χώρες. http://el.wikipedia.org/wiki και Peter 
F. Sugar 1994: 96 
7
 Οι δερβίσηδες ήταν υπεύθυνοι για τους σηµαντικούς αγώνες προσηλυτισµού που έλαβαν χώρα σε 

Μακεδονία, Αλβανία και Βοσνία. Οργανώνονταν σε τάγµατα, συντηρούσαν τον τεκέ τους 
(θρησκευτικό ίδρυµα) και απέδιδαν τιµές και λατρείες Αγίου στον αποθανόντα ιδρυτή του τάγµατος. 
Peter F. Sugar 1994:115-116 
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Το 1718, υπογράφεται η συνθήκη του Πασσάροβιτς8, η οποία καθιέρωσε το 

ελεύθερο εµπόριο στα Βαλκάνια. Η Φλώρινα και η περιοχή της, µετά από µια µακρά 

περίοδο υπανάπτυξης, γνωρίζουν µέρες σχετικής οικονοµικής ακµής. Ο ελληνικός 

πληθυσµός αυξάνεται και πλουτίζει µε τις εξαγωγές δυτικοµακεδονικών προϊόντων 

από ξηράς και θάλασσας σε ολόκληρη τη χερσόνησο του Αίµου. (Μ. Κατεµίδου, Α. 

Κωνσταντακάκος, Α. Στόιος 1987 :11,12)   

Μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεµο του 1768-1774 και τις ολέθριες συνέπειες από τα 

Ορλωφικά9, η πόλη απογυµνώνεται από τους κατοίκους της για δεύτερη φορά, καθώς  

αρχίζει µια µακρά περίοδος τουρκοαλβανικών επιδροµών. Ο χριστιανικός πληθυσµός 

συγκεντρώνεται στην γειτονική πόλη του Μοναστηρίου. Η σοβαρή έλλειψη 

εργατικών χεριών ανάγκασε τον πρόκριτο της πόλης Αγά Μουσταφά, να λάβει 

καταπιεστικά µέτρα κατά των τοπικών αποδήµων. Μετά την εκκαθάριση της 

περιοχής επανέρχεται µια προσωρινή ηρεµία. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι 

στην πόλη γινόταν µεγάλο παζάρι και καραβάνια από την Καστοριά, το Μοναστήρι, 

τη Σιάτιστα και την Κοζάνη έφθαναν κάθε Κυριακή µε τα εµπορεύµατά τους. 

(Μποσδελεκίδου 2000:21) 

Με την έκρηξη της επανάστασης στη Μακεδονία (1822-1823), στη πόλη οι 

Τουρκαλβανοί συνεχίζουν τη δράση τους, ενώ οι Τούρκοι λεηλατούν και 

καταστρέφουν τα σήµαντρα των χριστιανικών ναών. (Μ. Κατεµίδου, Α. 

Κωνσταντακάκος, Α. Στόιος 1987 :14)   

Αναφέρεται (σύµφωνα µε µαρτυρίες του λαογράφου Λάζαρου Μέλλιου) ότι το 

1830 συναντάµε στην πόλη 7 τζαµιά τα οποία προέκυψαν από την µετατροπή 

αντίστοιχων ναών, ενώ οι θέσεις τους εντοπίζονται και στον Γαλλικό Χάρτη(βλ. 

Παράρτηµα σελ.74,76,77). Το 1835 ανεγείρεται ο ναός του Αγίου Γεωργίου και το 

1878 αναγέρθηκε ο ναός του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για την περίοδο των 

                                                           
8 Η Συνθήκη του Πασάροβιτς ή Πασσάροβιτς υπήρξε µια πολύ σηµαντική συνθήκη, τόσο στην ιστορία 
της Ευρώπης, όσο και για τον ελλαδικό χώρο, ειδικότερα, στη περίοδο της Τουρκοκρατίας.. Σηµαντικό 
σηµείο της συνθήκης, ήταν ότι οι Μακεδόνες µπορούσαν πλέον να αποκτήσουν την αυστριακή 
υπηκοότητα µε δικαίωµα διεξαγωγής εµπορίου στις υπό Οθωµανική κυριαρχία περιοχές. 
http://el.wikipedia.org/wiki Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου 2000:54 και Ζ. Καστελάν 1991: 273 
9 Με την ονοµασία Ορλωφικά είναι γνωστή στην ιστορία του Ανατολικού Ζητήµατος, η εξέγερση των 
Ελλήνων της Πελοποννήσου και της Κρήτης κατά την εποχή του Ρωσοτουρκικού πολέµου (1768-
74) και οι επιχειρήσεις των Ρώσων στη νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και στις δυτικές 
ακτές της Μικράς Ασία. http://el.wikipedia.org/wiki.  Για περισσότερα βλ. Μ. Λάσκαρης 1978:127-
133 Σταυριανός 2007:611,612 
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οθωµανικών µεταρρυθµίσεων(Τανζιµάτ)10, σύµφωνα µε τις οποίες αναγνωρίζονταν 

κάποιες θρησκευτικές και πολιτικές ελευθερίες στους υποτελείς της αυτοκρατορίας.  

Ως το 1864, οπότε θεσπίστηκε ο θεσµός των βιλαετίων11, η Μακεδονία υπαγόταν 

στο βιλαέτι της Ρούµελης και χωριζόταν σε δύο πασαλίκια12. Το πασαλίκι του 

Μοναστηριού περιελάµβανε τα σαντζάκια13 του Μοναστηριού, της Αχρίδας και της 

Κορυτσάς. Το σαντζάκι του Μοναστηριού διαιρούνταν σε 11 καζάδες (Μοναστηριού, 

Πρεσπών, Φλώρινας, Περλεπέ, Κιρσόβου, Βελεσών, Τίκφες, Οστρόβου, Εγρή-

Μπουτζάκ, Τσαρτσαµπά και Σερβίων. (Κ.Α.Βακαλόπουλος1990:52)  

Σταδιακά λοιπόν παρατηρείται αύξηση του οθωµανικού στοιχείου, από 204 άτοµα 

στα 1481 σε 347 στα µέσα του 16oυ αιώνα, και 1000 στο τέλος του 16ου αιώνα. Η 

αναρχία και η ανασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας συνεχίζεται µέχρι το 

τέλος του 18ου αιώνα και ο πληθυσµός της πόλης αυξάνεται σηµαντικά. Κατά τα 

τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας, ο πληθυσµός της πόλης ανέρχεται στους 8000 

κατοίκους, από τους οποίους τα 3/4 ήταν Μωαµεθανοί, και το 1/4 Χριστιανοί. 

                                                           
10 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις (τανζιµάτ)  βλ. Μ. Λάσκαρης 
1978:127-133 Σταυριανός 2007:611,612 και 735-740  Ζ. Καστελάν 1991: 374-380 
11 Το βιλαέτι (vilayet) ή εγιαλέτι (eyâlet), και στην αραβική Βιλάγια, ήταν µεγάλη διοικητική 
περιοχή/περιφέρεια της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Για παράδειγµα, υπήρχαν τα Βιλαέτια 
Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου, Κοσσυφοπεδίου, κτλ. http://el.wikipedia.org/wiki  Λεπτοµέρειες για 
την διοικητική οργάνωση του Οθωµανικού κράτους βλ. Ν. Τοντόροφ 1986:49-51 Ζ.Καστελάν1991 
166,167   Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου 2000:38-39  
12 Στην Οθωµανική διοίκηση ο τίτλος του Πασά ήταν ανώτερος του Μπέη και κατώτερος 
του Μεγάλου Βεζίρη µε διοικητικό χωροταξικό χαρακτήρα, αντίστοιχο µε τον σηµερινό 
Περιφερειάρχη µε περισσότερες όµως εξουσίες. Κατά την περίοδο της παρακµής της Οθωµανικής 
αυτοκρατορίας συχνά ο τίτλος αυτός συνδεόταν µε αυτόν του Βεζίρη. 
Τόσο η άσκηση εξουσίας όσο και η διοικητική περιφέρεια του Πασά λεγόταν οµοίως Πασαλίκι. 
http://el.wikipedia.org Λεπτοµέρειες για την διοικητική οργάνωση του Οθωµανικού κράτους βλ. Ν. 
Τοντόροφ 1986:49-51 Ζ.Καστελάν1991 166,167   Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου 2000:38-39  
13 Τα σαντζάκια αρχικώς ήταν πρωτοβάθµιες διοικητικές µονάδες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, 
αντίστοιχες δηλαδή µε τις «περιφέρειες» στη σηµερινή Ελλάδα. Θεσµοθετήθηκαν στα µέσα του 14ου 
αιώνα ως περιφερειακά διαµερίσµατα που εντάσσονταν στην αρχή στο στρατιωτικό περισσότερο και 
κατόπιν και στο φεουδαρχικό διοικητικό σύστηµα, διοικητές των οποίων ήταν οι Μπεηλερµπέηδες. Ο 
οθωµανικός στρατός συγκροτούνταν τότε µε ελεύθερα σώµατα ιππέων που ονοµάζονταν spahis ή 
sipahi (εξελλ. σπαχήδες), που αµείβονταν για τη στρατιωτική τους υπηρεσία µε κτήµατα που 
παραχωρούσε προηγουµένως ο ίδιος ο Σουλτάνος στους Μπεηλερµπέηδες οι οποίοι και ήταν 
υπεύθυνοι τόσο για τη δηµιουργία τους όσο και για την εκπαίδευση και ετοιµότητά τους. Κάθε τέτοια 
περιοχή σηµαίνονταν µε την πολεµική σηµαία (επισείοντα) το λεγόµενο σαντζάκ που έφερε ο 
Μπεηλέρµπεης ή και εν προκειµένω Σαντζάκµπεης εκ του οποίου και ονοµάζονταν η περιοχή 
σαντζάκιο. Με τον σχηµατισµό νέων πρωτοβάθµιων διοικητικών µονάδων, των µπεϊλέρ-µπεϊλίκ, (τα 
µπεηλερµπεηλήκια, αργότερα γνωστά ως εγιαλέτια), ήδη από τα τέλη του 14ου αιώνα, τα σαντζάκια 
ήταν τα περισσότερα δευτεροβάθµιες διοικητικές υποδιαιρέσεις, που κατέληξαν και τα τελευταία από 
περιφέρειες σε αντίστοιχους ελληνικούς νοµούς. Τα σαντζάκια διαιρούνταν περαιτέρω σε καζάδες και 
ναχιγιέδες. http://el.wikipedia.org/wiki Λεπτοµέρειες για την διοικητική οργάνωση του Οθωµανικού 
κράτους βλ. Ν.Τοντόροφ1986:49-51 Ζ.Καστελάν1991 166,167 Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου 
2000:38-39  
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Ειδικότερα, στα 1881 στο σύνολο των 11000 κατοίκων, οι 6500 είναι µουσουλµάνοι 

και οι 4500 χριστιανοί. (Βοσκοπούλου Χ.-Σιδηροπούλου Ε. 2004) 

Το 1892 η Φλώρινα είχε 1500 σπίτια περίπου. Το 1893 συνδέεται σιδηροδροµικά 

µε τη Θεσσαλονίκη και τον επόµενο χρόνο οι σιδηροδροµικές γραµµές φτάνουν ως 

το Μοναστήρι, ενώ ταυτόχρονα η πόλη παρουσιάζει εκπαιδευτική και πολιτιστική 

κίνηση και αναδεικνύεται συγχρόνως σε αξιόλογο αστικό κέντρο της περιοχής. Η 

πόλη της Φλώρινας ανήκε στο Βιλαέτι του Μοναστηριού, στην «Πράσινη 

περιφέρεια» όπως την ονόµαζαν οι Τούρκοι. (Μ. Κατεµίδου, Α. Κωνσταντακάκος, Α. 

Στόιος 1987 :15)   

Σύµφωνα µε την εθνολογική στατιστική των βιλαετίων Μοναστηριού και 

Θεσσαλονίκης του  Χαλκιόπουλου14, το 1910 στην πόλη κατοικούν 2.156 ορθόδοξοι 

Έλληνες, 500 σχισµατικοί βουλγαρίζοντες και 6.500 Μουσουλµάνοι. 

«Η Φλώρινα ως πρωτεύουσα του καζά, ήταν έδρα του Έλληνα Μητροπολίτη 

Μογλενών ο οποίος επόπτευε τη λειτουργία αρρεναγωγείου, παρθεναγωγείου 

                                                           
14

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

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

 

 

Χάρτης διοικητικής διαιρέσεως της Μακεδονίας πριν από τους Βαλκανικούς 

Πολέµους. Επισηµαίνεται η θέση της πόλης της Φλώρινας. (Μποσδελεκίδου 2000:22) 
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οικοτροφείου διάφορων µικρότερων σχολείων και νηπιαγωγείων». (Μποσδελεκίδου 

2000:22) 

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ  

Όπως προαναφέρθηκε κατά την περίοδο του µεσαίωνα και µέχρι περίπου το 1850, 

σηµειώνεται σηµαντική υστέρηση στην ανάπτυξη της πόλης, αφενός µεν λόγω 

οικονοµικής καχεξίας, αφετέρου δε λόγω ανεπαρκούς διοικητικής οργάνωσης και 

σχεδόν παντελούς έλλειψης κοινωνικής πολιτικής. Η επικοινωνία µε τα µεγάλα 

αστικά κέντρα διεξάγεται µε µεγάλη δυσκολία, λόγω των µεγάλων αποστάσεων και 

λόγω έλλειψης µέσων συγκοινωνίας. (Ε. Τσαπάνου 2002:11) 

«Μεταξύ των αιτιών υπανάπτυξης της περιοχής, θα µπορούσαν να αναφερθούν η 

συνεχής επικράτηση του µουσουλµανικού στοιχείου ως τις αρχές του 20ου αιώνα 

καθώς και η παρουσία ισχυρών πασάδων - γαιοκτηµόνων που είχαν τα τσιφλίκια τους 

στα περίχωρα της Φλώρινας, όπου κυρίως ζούσαν και εργάζονταν οι χριστιανοί 

κάτοικοι κάτω από άθλιες συνθήκες. Το συγκεκριµένο καθεστώς γαιοκτησιών 

(τσιφλικιών) δεν άφηνε πολλά περιθώρια να αξιοποιηθεί η παραγωγή των αγροτών 

στο µεταπρατικό τοµέα και τις εµπορευµατικές συναλλαγές. Η παραγωγή 

προοριζόταν να καλύψει τις ανάγκες αυτοκατανάλωσης και φορολογίας». (Σ. Βούρη 

2004:139) 

«Επίσης ληστρικές επιθέσεις τουρκαλβανικών οµάδων από τη Β. Αλβανία 

(Γκέκηδων), πραγµατοποιούνται στο βορειοδυτικό µακεδονικό χώρο αδιάλειπτα από 

το 1711 έως το 1794. ∆ιαφωτιστική αποδείχθηκε και η µοναδική µαρτυρία του 

γάλλου περιηγητή, διπλωµάτη και συγγραφέα Φραγκίσκου Πουκεβίλ (1770-1838) για 

µια επιδηµία, πανούκλας πιθανόν, που τον εµπόδισε να επισκεφθεί τη Φλώρινα το 

1806. Σοβαρά, λοιπόν, γεγονότα επιδηµιών, ληστρικών επιδροµών και ένα καθεστώς 

συνεχούς αναρχίας που κυριάρχησε ως τα τέλη του 18ου αιώνα αποτέλεσαν 

τροχοπέδη στη δηµογραφική και κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη της Φλώρινας». (Σ. 

Βούρη 2004:135)   

Η υπάρχουσα υστέρηση αργεί να ανακτηθεί ενώ σιγά-σιγά προστίθενται στην 

λειτουργία της πόλης νέα προβλήµατα, κυρίως πολεοδοµικά, τα οποία απορρέουν 

από τις συνθήκες και τις απαιτήσεις της ζωής των νεότερων χρόνων. Μια σηµαντική 

βελτίωση παρατηρείται για την πόλη της Φλώρινας κατά τα έτη 1893-94 όταν γίνεται 

η σιδηροδροµική σύνδεση της Θεσσαλονίκης µε το Μοναστήρι και οι γραµµές του 
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τραίνου φθάνουν ως το Μεσονήσι, σε µικρή απόσταση από την πόλη.(Ε. Τσαπάνου 

2002:11)  

Η γειτνίαση της Φλώρινας µε το Μοναστήρι15 - το δεύτερο εµπορικό κέντρο της 

Μακεδονίας µετά τη Θεσσαλονίκη- καθώς και η σιδηροδροµική σύνδεση µε αυτό 

δίνει την δυνατότητα στον πληθυσµό να µετακινείται αναζητώντας καλύτερες 

συνθήκες ζωής (εργασία, υπηρεσίες). Μάλιστα αρκετά συχνά, αυτές οι µετακινήσεις 

λαµβάνουν µόνιµο χαρακτήρα. Το Μοναστήρι διαθέτει ολοκληρωµένο διοικητικό και 

στρατιωτικό µηχανισµό, ενισχύοντας το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών, σε 

αντίθεση µε την κατεξοχήν διοικητική λειτουργία της Φλώρινας. (Κασκαµανίδης 

2006:151) 

Σύµφωνα µε τον ιστορικό Κ. Βακαλόπουλο, η Φλώρινα κατά την ύστερη 

Οθωµανική περίοδο εξελίχθηκε σε επίνειο της πόλης του Μοναστηριού, της 

πρωτεύουσας του οµώνυµο βιλαετιού, και διαµόρφωσε µετά τον 18ο αιώνα και 

κυρίως κατά τον 19ο αιώνα, µια σηµαντικότατη πολιτισµική ταυτότητα. Ο οικισµός 

αποτελούσε κοµβικό και στρατηγικό σηµείο τόσο από εθνική όσο και από οικονοµική 

και κοινωνική άποψη. (Κ.Α.Βακαλόπουλος1990:172)  

«Καταλυτικό ρόλο στις δηµογραφικές και κοινωνικοοικονοµικές ανακατατάξεις 

που σηµειώνονται στην περιοχή στις αρχές του 20ού αιώνα φαίνεται να παίζει η 

εξέγερση του Ίλιντεν16 το 1903. Η αιµατηρή καταστολή της εξέγερσης από τις 

οθωµανικές στρατιωτικές δυνάµεις, το κύµα βίας που εξαπλώθηκε και η πυρπόληση 

70 χωριών προκάλεσαν τη µαζική µετακίνηση αγροτών, εργατών και µεταπρατών της 

µακεδονικής ενδοχώρας προς τη Φλώρινα. Έτσι, µέσα σε διάστηµα δύο µόνο ετών 
                                                           

15
 Το Μοναστήρι (η Ηράκλεια όπως ονοµαζόταν κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Μακεδόνων) 

παρουσιάζει σταθερά ισχυρή οικονοµική πολιτισµική και κοινωνική ανάπτυξη από τα ελληνιστικά, τα 
ρωµαϊκά και βυζαντινά χρόνια, έως και την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Τούτο διότι  συµπαγής 
ελληνικός πληθυσµός δραστηριοποιούνταν επαγγελµατικά στην πόλη. Τον 19° αιώνα υπήρχαν 

βιοτεχνίες, καταστήµατα και εργαστήρια, τα οποία ήταν οργανωµένα σε 41 συντεχνίες. Μετά τους 
Βαλκανικούς Πολέµους, το Μοναστήρι περιήλθε διοικητικά στη Σερβία, αναγκάζοντας ένα µεγάλο 
τµήµα του ελληνικού πληθυσµού να εγκαταλείψει τη γενέτειρά του και να εποικίσει στη γειτονική 
Φλώρινα. Κατοικούνταν από Έλληνες ελληνόφωνους και βλαχόφωνους, Τούρκους, Εβραίους, 
Αθίγγανους, Σλάβους. (Ε. Γαβρά 2007:79)  
16

 2 Αυγούστου 1903 Επαναστατούν οι βουλγαρόφωνοι πληθυσµοί στη Μακεδονία, ανήµερα της 
γιορτής του προφήτη Ηλία (Παλαιό Ηµερολόγιο). Η επανάσταση, την οποία έχει σχεδιάσει η 
Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση (VMRO), καταπνίγεται από τα τουρκικά 
στρατεύµατα. Το γεγονός αυτό γίνεται αφορµή για να ξεκινήσει ο Μακεδονικός Αγώνας. Στην ιστορία 
έµεινε ως η «Επανάσταση του Ίλιντεν» (Ίλιντεν= Ηµέρα του Αη Λιά). Άµεση συνέπεια της εξέγερσης 
του Ιλιντεν υπήρξε η επιβολή από τις Μεγάλες ∆υνάµεις στην Οθωµανική Αυτοκρατορία του 
µεταρρυθµιστικού προγράµµατος του Murzsteg, το οποίο προέβλεπε εκτεταµένες µεταρρυθµίσεις στη 
διοίκηση, στην οικονοµία, στη δικαιοσύνη και την ασφάλεια επ’ ωφελεία των χριστιανικών 
πληθυσµών, υπηκόων του σουλτάνου. http://www.greekalert.com/2014/08/1904-1908.html  
Σταυριανός 2007 :976   Ζ .Καστελάν 1991 :496 
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1903-1905 συγκεντρώνεται στη Φλώρινα αξιόλογος χριστιανικός πληθυσµός, ακόµα 

και ολόκληρων χωριών, όπως πχ. του Αρµέντσκο (σηµ. Άλωνα) που συγκροτεί τη 

νέα συνοικία των Αρµεντσκαλήδων». (Σ. Βούρη 2004:139)  

Μέσα από την πολεµική συγκυρία η Φλώρινα οργανώνεται και ενισχύεται 

στρατιωτικά και διοικητικά, γεγονός που είχε θετικές επιπτώσεις και στην οικονοµική 

της ζωή. Παρά το ότι το χριστιανικό στοιχείο εξακολουθεί να αποτελεί µειοψηφία, 

ωστόσο παίρνει  στα χέρια του τον έλεγχο της οικονοµικής ζωής της Φλώρινας. 

Αναπτύσσονται επαγγέλµατα που συνδέονται µε το στρατό, όπως για παράδειγµα το 

εσνάφι των ραφτάδων που καλύπτει τις ανάγκες των στρατιωτικών δυνάµεων.(Σ. 

Βούρη 2004:149-150)  

Πληροφορίες του κώδικας της Ιεράς Μητροπόλεως Μογλενών του 1905, 

αναφέρουν ότι οι 405 οικογένειες ελληνορθόδοξων, ζούσαν σε 4 συνοικίες της πόλης, 

το 60 % των οποίων ήταν έµποροι, 20% βιοτέχνες, 2% κτηµατίες και ελάχιστοι ήταν 

εργάτες ή γεωργοί. Τα πιο διαδεδοµένα επαγγέλµατα ήταν του τσουκαλά και του 

κηροπλάστη, αλλά και του ζαχαροπλάστη, ψωµά, χασάπη, µπαλωµατή, παπουτσή, 

σαπουνά, κεραµιτζή, γουναρά, µυλωνά, γανωµατή, εφαπλωµατοποιού, χαλβατζή, 

αλευρά, τενεκετζή, κουρέα, κτίστη. (Σ. Ηλιάδου-Τάχου 2001:191) 

Εν κατακλείδι θα λέγαµε ότι ενώ η Φλώρινα των αρχών του 19ου αιώνα, δίνει την 

εικόνα  µιας ασήµαντης οθωµανικής επαρχίας, στις αρχές του επόµενου η εικόνα 

αυτή αλλάζει ριζικά. Αµέσως µετά την εξέγερση του 1903 και του Μακεδονικού 

Αγώνα που ακολούθησε (1904-1908), η πόλη αποτελεί το επίκεντρο των εξελίξεων 

καθώς αναβαθµίζεται η στρατιωτική και γεωπολιτική της θέση, την οποία µε 

διορατικότητα είχε προβλέψει ο Γ. Φοντάνας (1890)17. Αυξάνεται ο χριστιανικός 

πληθυσµός της, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελµατικά και αναπτύσσεται 

οικονοµικά. Την περίοδο των Βαλκανικών πολέµων, η τουρκική διοίκηση της πόλης 

στη γενική συνέλευση της 7ης Νοεµβρίου του 1912 αποφάσισε µε την σύµφωνη 

γνώµη των εκπροσώπων των δύο κοινοτήτων, ελληνικής και βουλγαρικής, να 

παραδοθεί τη Φλώρινα στον ελληνικό στρατό. Με το τέλος της οθωµανικής 

κυριαρχίας, η Φλώρινα και η περιοχή της εντάσσονται στο ελληνικό κράτος. (Σ. 

Βούρη 2004:157-173)  

                                                           
17

 Ο Γ. Φοντάνας (1890), καθώς και ο Ν. Ξυδάκης (1904), ήταν δύο διορατικοί πρόξενοι, που 
υποβάθµισαν την γεωπολιτική σηµασία του Μοναστηρίου, αναβαθµίζοντας αυτή της Φλώρινας. Για 
περισσότερα βλ. Σ. Βούρη  2004: 157-173       
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Ο νέος ρόλος που καλείται να διαδραµατίσει η Φλώρινα, επιφέρει ιστορικές 

αλλαγές στον πληθυσµό και την µορφή της πόλης. Οι πρώτοι πρόσφυγες έρχονται 

στην πόλη το 1914 από το γειτονικό Μοναστήρι, µεταξύ των οποίων και 80 

οικογένειες Εβραίων. Μετά την µικρασιατική εκστρατεία και την ανταλλαγή των 

πληθυσµών (1924) καταµετρούνται στην πόλη 3.600 πρόσφυγες σε σύνολο 10.500 

κατοίκων. Η πόλη είχε προηγουµένως αποτυπωθεί και επανασχεδιαστεί από τους 

Γάλλους, την περίοδο 1917-18, µέσα από το γνωστό Γαλλικό χάρτη, ο οποίος στη 

συνέχεια δέχτηκε πολλές τροποποιήσεις προκειµένου να καλυφθούν οι νέες ανάγκες 

της στέγασης των προσφύγων. (Βοσκοπούλου Χ.-Σιδηροπούλου Ε. 2004) 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Μετά τη διαµόρφωση των νέων συνόρων, η Φλώρινα όπως και άλλα αστικά 

κέντρα της Βόρειας Ελλάδας, παρουσιάζει σηµαντική ανάπτυξη. Στη µεσοπολεµική 

περίοδο η οικονοµική και κοινωνική δοµή της πόλης σταδιακά µεταβάλλεται και 

παράλληλα µετασχηµατίζεται η οργάνωση του χώρου της. Αναβαθµίζεται διοικητικά, 

ως πρωτεύουσα ευρύτερης περιφέρειας µέχρι το 1940 (σηµερινοί νοµοί Φλώρινας και 

Καστοριάς). Αναπτύσσει εµπορικές σχέσεις χάρη στην ιδιόµορφη θέση της επάνω 

στην Εγνατία οδό και στο σιδηροδροµικό δίκτυο Θεσσαλονίκης — Μοναστηρίου. 

Αποκτά εθνική οµοιογένεια, µε την νέα πληθυσµιακή της σύνθεση µετά την έλευση 

προσφύγων, από το Μοναστήρι και την Κορυτσά και αργότερα από τη Μ. Ασία, µετά 

την ανταλλαγή των πληθυσµών και την αναχώρηση των Οθωµανών το 1924. Με την 

υλοποίηση του νέου σχεδίου της πόλης, αρχίζει η ανοικοδόµηση του µεγαλύτερου 

τµήµατος της στο διάστηµα του Μεσοπολέµου, κυρίως µε την οικονοµική συµβολή 

των µεταναστών της Αµερικής, η ανέγερση δηµόσιων κτιρίων και η αστικοποίηση 

του χώρου. Έτσι στο τέλος περίπου της τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, η Φλώρινα 

παρουσιάζει την εικόνα εκσυγχρονισµένης πόλης.(Χ. Ζαρκάδα 2002:169) 

Πληθυσµιακές µετακινήσεις 

Ως τον 19ο αιώνα, οι λαοί των Βαλκανίων ζούσαν υπό οθωµανική διοίκηση και 

ανήκαν σε πληθυσµιακές οµάδες (τα γνωστά µιλλέτ18), µε βάση τη θρησκεία. Στα 

µέσα περίπου του 19ου αιώνα άρχισαν να φτάνουν µε κάποια καθυστέρηση και στην 

Βαλκανική Χερσόνησο, τα µηνύµατα της γαλλικής Επανάστασης και του 

                                                           
18

 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Καστελάν 1991:160-164, 379 και Peter F. Sugar 1994:99-108 
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∆ιαφωτισµού. Με την ανάπτυξη του εµπορίου, οι Βαλκάνιοι επιχειρηµατίες, έµποροι 

και διανοούµενοι µεταφέρουν στον τόπο τους τις νέες ιδέες της ∆ύσης. 

Αναπτύσσονται εθνικιστικά κινήµατα και αρχίζουν εξεγέρσεις και επαναστάσεις µε 

εθνικοαπελευθερωτικό χαρακτήρα.(Καστελάν 1991 325, 326)  

Στην Μακεδονία, τα νεοσύστατα εθνικά πλέον κράτη, πολεµούν για την κυριαρχία 

επί των εδαφών που εγκαταλείπει η καταρρέουσα οθωµανική αυτοκρατορία. 

Οι χριστιανοί της περιοχής και της πόλης της Φλώρινας, ήδη από το 1870 

χωρισµένοι σε πατριαρχικούς και εξαρχικούς,19 υιοθετούν την ελληνική ή την 

βουλγαρική εθνική συνείδηση. (Κασκαµανίδης 2006:143) 

Ακολουθεί ο Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908), κατά τη διάρκεια του οποίου, 

Φλωρινιώτες οπλαρχηγοί βοήθησαν τους Νοτιοελλαδίτες Μακεδονοµάχους µε σκοπό 

την απελευθέρωση της ∆υτικής Μακεδονίας. Η πόλη του οµώνυµου νοµού 

απελευθερώθηκε στις 7 Νοεµβρίου του 1912. Από λιτά χειρόγραφα γίνεται γνωστή η 

θερµή υποδοχή που επιφύλαξαν στον ελληνικό στρατό οι γηγενείς πολίτες, µε την 

άφιξή του, την ηµέρα της απελευθέρωσης. (Ε. Γαβρά 2007:81) 

Καθώς χαράσσονται τα νέα σύνορα, οι πληθυσµοί αναγκάζονται να µετακινούνται, 

προκειµένου να βρεθούν εντός του εθνοτικού τους περιβάλλοντος, διότι έξω από 

αυτό κινδυνεύουν από την εθνικιστική µανία του κυρίαρχου κράτους. Οι έλληνες του 

Μοναστηρίου, όταν η γύρω περιοχή ανήκε πλέον στη Σερβία, αναγκάζονται να 

µετακινηθούν προς τη Φλώρινα, που βρίσκεται εντός των ελληνικών συνόρων µετά 

την απελευθέρωσή της το 1912. (Σ. Πελαγίδης 1997: 99,100) 

 «Στην ελληνική απογραφή του πληθυσµού των νέων επαρχιών της Ελλάδας το 

1913 η Φλώρινα αναγράφεται µε πληθυσµό 10.155 κατοίκων. Το 1916, σύµφωνα µε 

στοιχεία του Υπουργείου Εξωτερικών, ο πληθυσµός της Φλώρινας υπολογίζεται σε 

10.382 κατοίκους, που διακρίνονται µε βάση το θρησκευτικό γνώρισµα σε 3.576 

πατριαρχικούς, 589 εξαρχικούς και 6.227 µουσουλµάνους».(Σ. Βούρη 2004:141) 

Με την µικρασιατική καταστροφή το 1922, έχουµε βίαιες µετακινήσεις µεγάλου 

κύµατος ελλήνων προσφύγων από την Μικρά Ασία και τον Πόντο. Αρχικά η 

εγκατάσταση των προσφύγων γίνεται γρήγορα, χωρίς προγραµµατισµό και µε πολλά 

προβλήµατα.(Ε. Πελαγίδης 1994: 20)  

Με την  υπογραφή της Συνθήκης20 της Λωζάννης στις 24 Ιουλίου του 1923, 

αποφασίζεται η ανταλλαγή των ελληνικών και µουσουλµανικών πληθυσµών. Σε 
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 Για περισσότερες πληροφορίες βλ.(Σ. Βούρη 2004:141) 
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ολόκληρη την επικράτεια, καθώς και στη Μακεδονία που δέχεται το µεγαλύτερο 

κύµα προσφύγων, συγκροτήθηκαν µικτές υποεπιτροπές21, υπό την επίβλεψη των 

οποίων πραγµατοποιείται η ανταλλαγή. Για την περιοχή της Φλώρινας αρµόδια για 

την αναχώρηση των µουσουλµάνων ήταν η υποεπιτροπή Καϊλαρίων, στην οποία 

υπαγόταν η υποδιοίκηση Φλώρινας. Από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που 

προέκυψαν, ήταν οι προσπάθειες «αλβανοποίησης» πολλών τουρκογενών 

µουσουλµάνων της περιοχής. Η παράνοµη δηλαδή υιοθέτηση της αλβανικής ή της 

σερβικής εθνικής ταυτότητας (υπηκοότητας), κυρίως µπέηδων µεγαλοϊδιοκτητών, µε 

σκοπό να επιτύχουν την εξαίρεσή τους από την ανταλλαγή των πληθυσµών και να 

διαφυλάξουν  τις περιουσίες τους. (Ε. Πελαγίδης 1994:54,62)  Η αναχώρηση των 

2.762 µουσουλµανικών οικογενειών, δηλαδή των 14.320 ατόµων που καταγράφονται 

στις στατιστικές της «Επαρχίας Φλωρίνης» του 1923, ολοκληρώθηκε µε αρκετές 

δυσκολίες από τον Μάιο ως τον Ιούλιο του 1924. (Ε. Πελαγίδης 1994:55,61)   

Συνολικά οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στη Φλώρινα ήταν  733 οικογένειες 

από την Θράκη, 909 Μικρασιατικές οικογένειες, 778 οικογένειες Ποντίων του 

Καυκάσου, καθώς και 22 οικογένειες προσφύγων από διάφορες άλλες περιοχές του 

µείζονος Ελληνισµού.(Κ. Φωτιάδης 2002:126) 

«Μια µικρότερης έκτασης  δηµογραφική µεταβολή αφορούσε στη µετανάστευση 

όσων θεωρούσαν εαυτούς Βουλγάρους, µε βάση την συνθήκη του Νεϊγύ22, που 

                                                                                                                                                                      
20

 Η Συνθήκη της Λωζάννης ήταν συνθήκη ειρήνης που έθεσε τα όρια της σύγχρονης Τουρκίας. 
Υπογράφηκε στη Λωζάννη της Ελβετίας στις 24 Ιουλίου 1923 από την Ελλάδα, την Τουρκία και τις 
άλλες χώρες που πολέµησαν στον 1ο Παγκόσµιο Πόλεµο και την Μικρασιατική εκστρατεία (1919-
1922) και συµµετείχαν στην Συνθήκη των Σεβρών συµπεριλαµβανοµένης και της ΕΣΣ∆ (που δεν 
συµµετείχε στην προηγούµενη συνθήκη). 
Με ξεχωριστή συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αποφασίστηκε η υποχρεωτική ανταλλαγή 
πληθυσµών από τις δύο χώρες και η αποστρατικοποίηση κάποιων νησιών του Αιγαίου. 
Η ανταλλαγή µειονοτήτων που πραγµατοποιήθηκε προκάλεσε µεγάλες µετακινήσεις πληθυσµών. 
Μετακινήθηκαν από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα 1.650.000 Τούρκοι υπήκοοι, χριστιανικού 
θρησκεύµατος και από την Ελλάδα στην Τουρκία 670.000 Έλληνες υπήκοοι, µουσουλµανικού 
θρησκεύµατος. Η θρησκεία και όχι η ράτσα αποτέλεσε το βασικό κριτήριο για την ανταλλαγή. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2β της συνθήκης χρησιµοποιήθηκε ο όρος Μουσουλµάνοι και όχι Τούρκοι. 
Αυτό οφείλεται στο ότι κατά την οθωµανική αυτοκρατορία η θρησκεία µετρούσε πολύ περισσότερο 
από ότι η εθνικότητα και από την άλλη πλευρά η Τουρκία ήθελε όλοι οι µουσουλµάνοι της ∆υτικής 
Θράκης να παραµείνουν. Στα Βαλκάνια χρησιµοποιείται ο όρος Τούρκος αρκετές φορές ως συνώνυµο 
µε τον µουσουλµάνο επειδή στο σύστηµα των Οθωµανικών µιλέτ (ήταν κύριο στοιχείο στην διοίκηση 
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας) όλοι οι µουσουλµάνοι ανήκαν σε µια ενιαία κοινότητα. 
http://el.wikipedia.org Περισσότερα βλ. Μ. Λάσκαρης 1978:102,103  Σταυριανός 2007 :1092-1097   Ζ 
.Καστελάν 1991 :569  
21

 Οι επιτροπές αποτελούνταν από τον Πρόεδρο που οριζόταν από την Κοινωνία Των Εθνών, και µέλη 
έναν Έλληνα και έναν µουσουλµάνο. Περισσότερα βλ.(Ε. Πελαγίδης 1994: 59)  
22

Η Συνθήκη του Νεϊγύ υπογράφηκε στις 27 Νοεµβρίου 1919 στην κωµόπολη Νεϊγύ επί 
του Σηκουάνα (Neuilly sur Seine) µεταξύ της Βουλγαρίας και των νικητριών δυνάµεων του Α' 
Παγκοσµίου πολέµου. Ταυτόχρονα µε την κύρια συνθήκη η Βουλγαρία υπόγραψε ειδική συνθήκη µε 
την Ελλάδα περί εθελουσίας αµοιβαίας µετανάστευσης των εκατέρωθεν µειονοτήτων εκ της οποίας 
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υπογράφηκε το φθινόπωρο του 1919 µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Όµως 

ελάχιστοι ήταν οι πολίτες στην περιοχή της Φλώρινας, οι οποίοι 

αυτοπροσδιορίστηκαν ως Βούλγαροι, συνολικά την περίοδο 1923-1930 µόνο 600 

περίπου άτοµα. Όµως παρά την εθελούσια αποχώρηση αυτών των βουλγαριζόντων, η 

ένταση µε την γειτονική χώρα δεν σταµάτησε. «Αντίθετα, παραστρατιωτικοί κύκλοι 

εξακολουθούσαν να υποκινούν τροµοκρατικές ενέργειες ενόπλων κοµιτατζήδων, 

όπως τη δυναµιτιστική επίθεση του σώµατος Γκιρόφσκι στο ξενοδοχείο «∆ιεθνές» το 

1925». (Β. Γούναρης-Ι. Μιχαηλίδης 2002:118,119) 

Στα 1928 ο αριθµός των προσφύγων στο νοµό Φλώρινας µετράται περί τους 

12.463. Ως το 1930, σύµφωνα µε τα Αρχεία του ∆ήµου, εγκαθίστανται στην πόλη 450 

οικογένειες Μοναστηριωτών προσφύγων. Έτσι λοιπόν η Φλώρινα στα τέλη της 

τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα και µόλις µια εικοσαετία από την απελευθέρωσή της, 

παρουσιάζει την εικόνα µιας σχετικά οµοιογενούς ελληνικής πόλης µε σαφή 

ευρωπαϊκό προσανατολισµό, έχοντας καταφέρει να αποβάλει µεγάλο µέρος του 

πολυεθνικού και πολυπολιτισµικού της χαρακτήρα και του οθωµανικού της 

παρελθόντος. (Σ. Ηλιάδου-Τάχου 1995:74). 

Η αλλαγή της φυσιογνωµίας της πόλης µε την έλευση των προσφύγων 

Μετά την ένταξή της στην ελληνική επικράτεια το 1912, αλλά και µέχρι το 1922, η 

Φλώρινα υφίσταται συνεχείς αλλαγές στην πληθυσµιακή της σύνθεση. Οι πρώτοι 

πρόσφυγες από τις γειτονικές περιοχές µετά το τέλος των Βαλκανικών πολέµων και 

το ξέσπασµα του Α’ Παγκοσµίου προκαλούν  δηµογραφική µεταβολή στην πόλη. (Ε. 

Πελαγίδης 1997:107,109) 

Το µεγάλο κύµα των προσφύγων που κατέκλισε τη περιοχή µετά την Μικρασιατική 

καταστροφή, µετέβαλλε δραµατικά την εθνολογική εικόνα της πόλης. (Ε. Πελαγίδης 

1994: 200)  

Αρχικά η πολιτεία αλλά και οι πολίτες ευαισθητοποιούνται και ξεκινούν οι πρώτες 

προσπάθειες αρωγής των συνανθρώπων που βρίσκονται σε δεινή θέση. Όπως µας 

πληροφορεί η τοπική εφηµερίδα «Φλώρινα»23, τον Σεπτέµβριο του 1922 (δηλ. µε την 

άφιξη των προσφύγων στις 21 του µήνα), συγκροτείται η “Επιτροπή περιθάλψεως 

                                                                                                                                                                      
και ακολούθησε εθελουσία ανταλλαγή πληθυσµών. http://el.wikipedia.org/wiki Περισσότερα βλ. 
Σταυριανός 2007 :1073-1077 
23

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τοπικό τύπο της εποχής βλ. Ζάγκος Χρήστος 
‘’Επαρχιακός τύπος και τοπική κοινωνία’ στο ‘Οψεις της ∆. Μακεδονίας’ Φλώρινα 2006 σελ.112-116. 
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τραυµατιών εφέδρων και εξευρέσεως εργασίας “µε Πρόεδρο το Νοµάρχη. Κύριο 

µέληµά της είναι να  συµβάλλει στην περίθαλψη των πρώτων προσφύγων ενώ δέχεται 

εισφορές πολιτών. Η εφηµερίδα προτείνει την επίσπευση των διαδικασιών επίταξης 

των οθωµανικών σχολείων και δωµατίων στις κατοικίες των Μουσουλµάνων µε την 

συνεργασία όλων των φορέων, ενώ στηλιτεύει το φαινόµενο της εικονικής ενοικίασης 

που παρατηρείται µε σκοπό την αποφυγή της επίταξης.24  

Την ίδια γραµµή υιοθετεί και η εφηµερίδα «Εµπρός», η οποία µάλιστα κατηγορεί  

µερίδα των συµπολιτών για έλλειψη ανθρωπισµού. (Κ. Φωτιάδης 2004:234,235) 

Τα αισθήµατα αλληλεγγύης προς τον κατατρεγµένο προσφυγικό πληθυσµό, 

διαδέχεται καταρχήν ο σκεπτικισµός και η επιφυλακτικότητα ενώ στην συνέχεια 

προκύπτουν σοβαρά προβλήµατα στις σχέσεις των κοινωνικών οµάδων. Η 

σηµαντικότερη αιτία προστριβών είναι τα αλληλοσυγκρουόµενα οικονοµικά 

συµφέροντα. (Ε. Πελαγίδης 1994:187)  

Την περίοδο µετά το τέλος των βαλκανικών πολέµων, µουσουλµανικοί πληθυσµοί 

εγκατέλειπαν την περιοχή (Συνθήκη Βουκουρεστίου). Ως προς τις περιουσίες τους 

υπήρχε περιορισµός σχετικά µε τις πάσης φύσεως αγοραπωλησίες. Παρόλα αυτά οι 

γηγενείς, εκµεταλλευόµενοι την ρευστότητα της κατάστασης, είτε προφορικά είτε µε 

ιδιωτικά συµφωνητικά παίρνουν στην κατοχή τους ακίνητα των µουσουλµάνων. 

Πρόκειται για τις “ανώµαλες δικαιοπραξίες”, οι οποίες απασχόλησαν επί µέρους 

νοµοθετικά διατάγµατα. Με την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης (βλ. υποσηµ. 

17), τα ακίνητα αυτά χαρακτηρίζονται ανταλλάξιµα και παραχωρούνται στους 

πρόσφυγες. Το πολύ σοβαρό αυτό θέµα δηµιουργεί µεγάλες αντιδράσεις, αναταραχές, 

ακόµα και βίαιες αντιπαραθέσεις µεταξύ γηγενών και προσφύγων. (Ε. Πελαγίδης 

1994:188) 

Το κράτος κωλυσιεργεί αφήνοντας να διαιωνίζεται µια ασαφής κατάσταση η οποία 

επιτείνει το πρόβληµα. Το θέµα αποτελεί «πεδίον δόξης λαµπρόν» για τους 

πολιτικούς αντιπάλους της εποχής. Εκµεταλλεύονται την κατάσταση για 

ψηφοθηρικούς λόγους, υποσχόµενοι ικανοποίηση των αιτηµάτων άλλοτε των µεν, 

άλλοτε των δε. (Κ. Φωτιάδης 2004:252) 
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 Εφηµερίδα ¨Φλώρινα¨: “πολλαί οικίαι ενοικιάσθησαν εντός ολίγων ηµερών ή µάλλον από την 
ηµέραν της ενάρξεως των εργασιών της επί της στεγάσεως των προσφύγων Επιτροπής. Εφιστώµεν την 
προσοχήν των αρµοδίων επί του ζητήµατος, διότι είναι αίσχος δια την κοινωνίαν µας να 
εκµεταλλεύονται µερικοί επιτήδειοι την δυστυχίαν των προσφύγων”. Ενδιαφέροντα αποσπάσµατα από 
τον τοπικό τύπο βλ. Κ. Φωτιάδης 2004:234,235. 
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Πρόκειται για τις συνήθεις πρακτικές των πολιτικών οι οποίοι εκµεταλλεύονται την 

εκάστοτε δύσκολη πολιτική συγκυρία για προσωπική ανέλιξη.   

Έτσι δηµιουργούνται δύο πολιτικά στρατόπεδα αυτό των βενιζελικών στο οποίο 

εντάσσονται οι πρόσφυγες και των συντηρητικών όπου συντάσσονται γηγενείς και 

πρόσφυγες από την περιοχή του Μοναστηρίου. Μάλιστα διαθέτουν έρεισµα και στον 

τοπικό τύπο µε τις εφηµερίδες «Έλεγχος» και  «Φωνή του Λαού» να στηρίζουν τη 

µια και την άλλη πλευρά αντίστοιχα. (Κ. Φωτιάδης 2004:253) 

Το 1924 ιδρύεται ο αυτόνοµος οργανισµός της Επιτροπής Αποκατάστασης 

Προσφύγων και ορίζονται τα κατά τόπους Γραφεία Εποικισµού. Αναλαµβάνουν την 

διαχείριση των ανταλλάξιµων περιουσιών, δανείων και κονδυλίων αποκατάστασης,  

ως την διάλυσή τους το 1930, οπότε περνούν στην δικαιοδοσία της πολιτείας. (Ε. 

Πελαγίδης 1994:23,27,29,221) 

Μέσα από τα δηµοσιεύµατα του τοπικού τύπου πληροφορούµαστε και κατανοούµε 

καλύτερα το πνεύµα της εποχής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι 

παρεµβάσεις του τοπικού βουλευτή Γεωργίου Μόδη.25 Ζητά την επαναλειτουργία του 

καταργηθέντος από την δικτατορία του Πάγκαλου, Υπουργείου Προνοίας και 

Περιθάλψεως. Θεωρεί ότι ήταν το πλέον αρµόδιο και µοναδικό υπουργείο  που 

µεριµνούσε για τα φλέγοντα ζητήµατα της αποκατάστασης των αστών προσφύγων, 

µε προεξέχοντα το στεγαστικό και το εργασιακό. Άλλοτε ασκεί έντονη κριτική στην 

εθνική τράπεζα26, η οποία έχει αναλάβει την διαχείριση των ανταλλάξιµων 

περιουσιών, για µεροληψία αδιαφάνεια και αήθη συµπεριφορά. Βέβαια υπάρχουν και 

οι αντίθετες απόψεις που καταγράφονται σε αντίπαλα έντυπα. (Κ. Φωτιάδης 

2004:238,240)  

Μέσα σε αυτό το κλίµα έντασης συστήνεται Β/θµια Επιτροπή, η οποία εκδικάζει 

εφέσεις κατά των αποφάσεων καθορισµού των µισθωµάτων των ανταλλαξίµων 

Μουσουλµανικών κτηµάτων. Τον Οκτώβριο του 1926 συστήνεται µε έδρα τη 

Φλώρινα το Κεντρικό γραφείο Ανταλλαγής ∆. Μακεδονίας, το οποίο ενηµερώνει 

µέσω του τοπικού τύπου τους γηγενείς και τους πρόσφυγες ότι δέχεται καθηµερινά 

                                                           
25

 Ο Γεώργιος Μόδης (1887-1975) υπήρξε Μακεδονοµάχος, πολιτικός και βουλευτής, καθώς επίσης 
και επιτυχηµένος διηγηµατογράφος της εποχής. (Κ. Σεχίδης-Ι. Σκούρτης :2014 616) 
26

 Σύµφωνα µε την Σύµβαση του Μαΐου του 1925, η διαχείριση των αστικών ακινήτων σε πόλεις άνω 
των 10.000 κατοίκων ανατίθεται στην Εθνική Τράπεζα. Όσα εξ αυτών δεν διανεµήθηκαν στους 
πρόσφυγες θα πωλούνταν µε διαδικασίες νόµιµης δηµοπρασίας. (Ε. Πελαγίδης 1994:56) 
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τους συναλλασσόµενους. Αµέσως µετά η εθνική Τράπεζα αρχίζει τις δηµοπρασίες 

των ανταλλάξιµων ακινήτων. (Κ. Φωτιάδης 2004:242,243). 

Η Σύµβαση της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων δεν επέτρεπε την 

παραχώρηση των ανταλλαξίµων κτηµάτων ή την διάθεση κονδυλίων για την ίδρυση 

σχολείων και άλλων κοινωφελών ιδρυµάτων. Όµως το αίτηµα τίθεται πιεστικά και 

επιτυγχάνεται η τροποποίηση της σύµβασης. Τα χρόνια που ακολουθούν 

επισκευάζονται και χτίζονται πολλά σχολεία και µε προσωπική εργασία των ίδιων 

των προσφύγων. (Ε. Πελαγίδης 1994:151) 

Οι Μοναστηριώτες πρόσφυγες προχωρούν στην ίδρυση «οικοδοµικού 

συνεταιρισµού πολεµοπαθών εκ Μοναστηρίου» µε σκοπό την διεκδίκηση κρατικής 

µέριµνας για την αποκατάστασή τους. Πράγµατι η αναφορά που υποβάλλει στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο το 1932 µας πληροφορεί ότι η πολιτεία έχει µεριµνήσει ήδη για 

την οικοδόµηση “50 οικίσκων ανεπαρκεστάτων δια την κάλυψιν των αναγκών 

στεγάσεως υπέρ 200 οικογενειών, στερουµένων στέγης”.(ΓΑΚ:ΠΣ∆Σ.,22-12-1932, 

αρ. 327, σ.75)  

Ο συνεταιρισµός διεκδικεί το οικόπεδο που βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο 

της πόλης, µεταξύ του 3ου ∆ηµοτικού και της περιοχής των στρατώνων, όπου 

βρισκόταν η ζωαγορά. Ο σχεδιασµός προβλέπει την ανέγερση 500 οικιών. Το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο αρνείται την πρόταση, για οικονοµικούς κυρίως λόγους, αφού 

το οικόπεδο επρόκειτο να δηµοπρατηθεί και τα χρήµατα να διατεθούν για το 

∆ηµοτικό Νοσοκοµείο. Σε µεταγενέστερη δε συνεδρίαση επανέρχεται επικαλούµενο 

“αισθητικούς λόγους” αλλά και σοβαρές δαπάνες που θα προκύψουν  για την 

διαµόρφωση και τον εξωραϊσµό του περιβάλλοντος χώρου. Τελικά παρά τις έντονες 

διαµαρτυρίες του ∆ήµου για παράκαµψή του ως καθ’ ύλην αρµόδιου, η τροποποίηση 

του σχεδίου θα γίνει και η έκταση θα παραχωρηθεί στους Μοναστηριώτες για την 

ανέγερση κατοικιών. (Τσαπάνου 2002 :53) 

Μέχρι τα τέλη του 1926 είχαν προχωρήσει ικανοποιητικά οι εργασίες για τη 

δηµιουργία ενός αστικού προσφυγικού οικισµού στην πόλη της Φλώρινας, ενώ 

επισκευάστηκαν συνολικά 120 οικήµατα για τη στέγαση προσφυγικών οικογενειών. 

Ο αστικός συνοικισµός Φλώρινας περιελάµβανε κτίσµατα πρώτης κατηγορίας, για 

την εγκατάσταση των προσφύγων σε δικές τους οικίες, δεύτερης κατηγορίας στα 

οποία εγκαταστάθηκαν οικογένειες προσφύγων µε ενοίκιο και τέλος τα κατεχόµενα 

από τους πρόσφυγες. (Κ. Φωτιάδης 2002:126) 
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Ως τα 1930 εγκρίνεται η κατασκευή 100 επιπλέον κατοικιών στον αστικό 

συνοικισµό της Φλώρινας. Με την αρωγή της πολιτείας, θα αναπτυχθεί σπουδαία 

βιοµηχανία υφασµάτων, η οποία απασχολεί υφαντές και προµηθεύεται πρώτες ύλες 

από την Προύσα. (Ε. Πελαγίδης 1994:159) 

Παρά τα σοβαρά προβλήµατα, η εγκατάσταση των προσφύγων σε οργανωµένους 

συνοικισµούς θα ολοκληρωθεί σταδιακά ως τα τέλη της 3ης δεκαετίας του αιώνα, 

διαφοροποιώντας αισθητά την εικόνα της πόλης. (Σ. Ηλιάδου-Τάχου 1995:85). 

Τούτο µαρτυρεί και η έκθεση του αντιπροέδρου της ΕΑΠ John Campbell, ο οποίος 

κατά την περιοδεία του στην Μακεδονία σηµειώνει ότι «όταν επισκέπτεται κανείς 

τους προσφυγικούς συνοικισµούς των πόλεων της Μακεδονίας και της Θράκης, έχει 

την εντύπωση ότι η Ελλάδα πήδηξε, µε ένα βήµα, από τον 17ο στον 20ο αιώνα». (Ε. 

Πελαγίδης 1994:225)  

Εκπαιδευτήρια-Εκπαίδευση γενικά  

Στις αρχές του 20ου αιώνα η θέση της Φλώρινας στη γεωπολιτική σκακιέρα αρχίζει 

να αναβαθµίζεται. Ο ρόλος που καλείται να διαδραµατίσει στον Μακεδονικό Αγώνα, 

της δίνει την δυνατότητα να διεκδικήσει εκτός των άλλων και µεγαλύτερη οικονοµική 

στήριξη από την κεντρική εξουσία, για την χάραξη µιας ολοκληρωµένης 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Το ελληνικό δηµόσιο για να χρηµατοδοτήσει και να 

στηρίξει την εκπαίδευση στη Β∆ Μακεδονία εξέταζε ορισµένες προϋποθέσεις. 

Καταρχήν η ύπαρξη ικανού αριθµού µαθητών, συµπαγούς ελληνικού ή ελληνόφωνου 

πληθυσµού, µε σαφή πατριαρχικό προσανατολισµό (στην περιοχή δραστηριοποιείται 

αξιόλογος αριθµός εξαρχικών βουλγαριζόντων οι οποίοι ενισχύονται από την 

βουλγαρική προπαγάνδα και αγωνίζονται για την διάδοση της βουλγαρικής γλώσσας 

και κουλτούρας, χωρίς να ξεχνούµε τις σερβικές βλέψεις στην περιοχή). Το 

Μοναστήρι, ως πρωτεύουσα του οµώνυµου βιλαετιού, πληρούσε τις παραπάνω 

προϋποθέσεις, αποτελώντας το βορειότερο άκρο του ελληνισµού στους στρατηγικούς 

σχεδιασµούς του ελληνικού κράτους. Το Μοναστήρι 27εξελίχθηκε γρήγορα σ' ένα από 

                                                           

   
27

 Η οικονοµική άνθηση της περιοχής είχε ως άµεση συνέπεια την ενασχόληση των κατοίκων µε 
πολιτιστικά και κοινωνικά δρώµενα, παράλληλα µε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τυπογραφεία 
(π.χ. Αδελφών Πίλλη, ∆ιεθνές Εµπορικό Τυπογραφείο), βιβλιοθήκες (π.χ. Μακεδονική Βιβλιοθήκη), 
όπως επίσης οι εκδόσεις και η συγγραφή βιβλίων (π.χ. αλφαβητάριον) υποδηλώνουν τη συµµετοχή του 
Μοναστηριού σε ένα πολυκεντρικό πολιτισµικό σχήµα, το οποίο περιλαµβάνει τα ελληνικά ακµάζοντα 
κέντρα διανόησης (Τραπεζούντα, Κωνσταντινούπολη, Μοναστήρι, Ιάσιο) στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας. Η «Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών» και ο Μουσικός Όµιλος «Λύρα» καταγράφονται 
ως πολιτιστικοί σύλλογοι µε σηµαντικό έργο τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας σε µια περιοχή 
πολυπολιτισµική, όπως ήταν το Μοναστήρι των αρχών του 20ου αιώνα. (Ε. Γαβρά 2007:79) 
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τα µεγαλύτερα εκπαιδευτικά κέντρα της Μακεδονίας µετά τη Θεσσαλονίκη, και 

φυσικά, απολάµβανε µεγαλύτερης οικονοµικής υποστήριξης, και την µερίδα του 

λέοντος στις εκπαιδευτικές χορηγίες του οµώνυµου σαντζακιού. Εκ των πραγµάτων, 

λοιπόν, η Φλώρινα καθώς ανήκε στη γεωπολιτική σφαίρα του Μοναστηρίου, δεν 

αποτελούσε παρά το επίνειο αυτής της πολλά υποσχόµενης πόλης, και λίγο πριν την 

έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα παρουσιάζει µια εικόνα υποβάθµισης, ιδιαίτερα ως 

προς την ανώτερη εκπαίδευση. Η Φλώρινα, εντάσσεται συστηµατικά στα 

προγράµµατα της εκπαιδευτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους, όταν ήδη είχε 

αρχίσει να κλιµακώνεται η ένοπλη ελληνοβουλγαρική αντιπαράθεση στη Μακεδονία, 

στις αρχές δηλαδή, του 20ού αιώνα Αυτό δεν σηµαίνει ότι η "παραµεληµένη" 

Φλώρινα δεν είχε απασχολήσει τους αρµόδιους πολιτικούς φορείς κατά το παρελθόν, 

όπως µας πληροφορούν σηµειώσεις και αλληλογραφίες των διορατικών προξένων 

της πόλης, που αναφέρθηκαν παραπάνω. (Σ. Βούρη 2004:157-173) 

Τις πρώτες δεκαετίες του 1800 και λίγο πριν το1850, µάλλον στα πλαίσια των 

οθωµανικών µεταρρυθµίσεων, επιτρέπεται η λειτουργία Ελληνικών σχολείων. Η 

Χριστιανική Κοινότητα ήταν ανθηρή και ευηµερούσα και συντηρούσε τα σχολεία της 

εποχής. Λέγεται ότι το πρώτο σχολείο που λειτούργησε στεγάστηκε στο διώροφο 

κτίριο της οδού Μ. Αλεξάνδρου, το γνωστό αργότερα ως ξενοδοχείο «Μητρόπολη» 

και σηµερινό εµπορικό κατάστηµα «station one». (Ε. Τσαπάνου 2000:10) 

Το 1905 λειτουργούν στην πόλη της Φλώρινας: 1) το Ελληνικό Παρθεναγωγείο 

που στεγάζονταν στο κτίριο ιδιοκτησίας Γεωργίου ∆αµιανού στη λεωφ. Ελευθερίας, 

2) η Ελληνική Αστική Σχολή, 3) το Κεντρικό Νηπιαγωγείο, που στεγάζονταν στις 

αποθήκες της Μητρόπολης, 4) το Ενοριακό Νηπιαγωγείο, που στεγάζονταν στο 

κτίσµα ιδιοκτησίας Γεωργίου Αλεξίου στη συµβολή των οδών Π. Μελά και 

Σταµπουλή (Νηπιαγωγείο Τσουκαλεκτσή µαχαλεκτσή) και 5) το Νηπιαγωγείο 

Τσιφλικιού, που στεγάζονταν στην οικία ∆εράλα στην οδό Μοναστηριού. (Ε. 

Τσαπάνου 2000:10) 

Το 1903 αγοράζεται από την Ελληνική κοινότητα Φλώρινας το σπίτι του 

φιλέλληνα τούρκου, Ιζέτ Πασά, αντί 1500 λιρών Τουρκίας. Νωρίτερα ο Ιζέτ Πασάς 

αρνήθηκε προσφορά της Βουλγαρικής κοινότητας Φλώρινας που προσέφερε 3000 

λίρες. Το σπίτι του Ιζέτ Πασά, (πρόκειται για το κτίριο του Α' ∆ηµοτικού Σχολείου, 

το οποίο αργότερα κατεδαφίστηκε) αρχικά λειτούργησε ως αρρεναγωγείο. Στο 

διπλανό από αυτό κτίριο, το «σελαµλίκιον» (αίθουσα δεξιώσεων και υποδοχής του 
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Ιζέτ Πασά) στεγάσθηκε η Κεντρική Αστική Σχολή Φλώρινας. (Α. Ρούκαλης 1969 

:14) 

Έτσι η Βουλγαρική κοινότητα έχτισε στην πλατεία Ερµού το τριώροφο κτίριο του 

3ου Γυµνασίου, η τύχη του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 

«κατεδαφίσεις».    

Το 1907 µε 1908 χτίζεται στον ίδιο προαύλιο χώρο του Α' ∆ηµοτικού Σχολείου, το 

Β' ∆ηµοτικό Σχολείο, προκειµένου αυτό να λειτουργήσει ως παρθεναγωγείο. Στο 

υπόγειό του λειτουργούσε και το συσσίτιο. Το θαυµάσιο αυτό νεοκλασικό κτίσµα 

(βλ. φωτο. Παράρτηµα) λειτουργεί σήµερα καλά συντηρηµένο, ως 2ο ∆ηµοτικό 

Σχολείο. Στο κτίριο του Α' ∆ηµοτικού Σχολείου στεγάσθηκε αργότερα και το 

οικοτροφείο των θυµάτων του Μακεδονικού Αγώνα του Βιλαετιού Μοναστηριού που 

µέχρι τότε στεγάζονταν στη Μοδέστειο Σχολή στο Πισοδέρι. Το 1905 ο νεωτεριστής 

υποδιοικητής (Καϊµακάµης) της Φλώρινας, Ταχσίν Μπέης, θορυβηµένος µε την 

εκπαιδευτική δραστηριότητα της ελληνικής κοινότητας, και την σηµαντική υστέρηση 

των τούρκων µαθητών, ανεγείρει, κατόπιν εράνου, (το κόστος του οποίου κατά το 

µεγαλύτερο µέρος καλύπτει το χριστιανικό στοιχείο), το επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 

κτίριο (το γνωστό µας Οικοτροφείο) προκειµένου να στεγαστεί το σχολείο των 

νεαρών Μουσουλµάνων. (Ε. Τσαπάνου 2000:10) 

Με την εγκατάστασή τους στην πόλη, οι Γάλλοι χρησιµοποιούν τα κτίρια των Α' 

και Β' ∆ηµοτικών Σχολείων ως λέσχη και ξενώνα των αξιωµατικών αντίστοιχα, ενώ 

το κτίριο του 3ου Γυµνασίου (στην πλατεία Ερµού) λειτουργεί ως Στρατηγείο των 

Γαλλικών Ενόπλων ∆υνάµεων.(Κ. Νίκλης 1969 :47) 

Το 1928 ο ∆ήµος αποπερατώνει το κτίριο του Γ' ∆ηµοτικού Σχολείου στην είσοδο 

της πόλης(κύκλος) µε την οικονοµική στήριξη του Υπουργείου Παιδείας. (Ε. 

Τσαπάνου 2000:10) 

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. (Σ. 

Ηλιάδου-Τάχου 2002:255-257)  

Στα περισσότερα εκπαιδευτήρια παρουσιάζονται σοβαρές ελλείψεις, ιδιαίτερα στον 

τοµέα  της υλικοτεχνικής υποδοµής αλλά και σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Ο 

νοµάρχης Παύλος Καλλιγάς χαρακτήριζε ως «τρώγλες» τα περισσότερα από τα 

σχολικά κτήρια, εκφράζοντας την µάλλον υπερβολική άποψη, πως αυτή η άθλια 

εικόνα απέτρεπε πολλούς γονείς ιδίως στα χωριά, από το να στείλουν τα παιδιά τους 
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στο σχολείο. Όµως οι δυσµενείς συνθήκες υπό τις οποίες γίνονται οι προσπάθειες 

σύστασης του νέου εθνικού κράτους εν µέσω συνεχών πολεµικών συγκρούσεων, 

καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την επαρκή χρηµατοδότηση του πολύ σηµαντικού και 

ευαίσθητου τοµέα της εκπαιδευτικής πολιτικής. (Β. Γούναρης-Ι. Μιχαηλίδης 

2002:119,122) 

ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ρυµοτοµία 

Στην οθωµανική Φλώρινα αναγνωρίζουµε το γνωστό µοντέλο της βαλκανικής 

πόλης µε την πολυκεντρική οργάνωση σε εθνικοθρησκευτικές συνοικίες, ένα 

πολυεθνικό και πολυθρησκευτικό αστικό σύνολο όπου ο χώρος της αγοράς είναι ο 

τόπος συνάντησης και συναλλαγών. Η πολεοδοµική χάραξη της πόλης της Φλώρινας 

ακολουθούσε το µοντέλο των οικισµών των Βαλκανίων της οθωµανικής περιόδου: 

στενοί δρόµοι χωρίς σταθερό πλάτος, που δεν ακολουθούν την ευθεία γραµµή, 

διαπλατύνσεις στο σηµείο διασταύρωσης των δρόµων µε τη δηµιουργία µικρών 

πλατωµάτων.(Χ. Ζαρκάδα 2002:168) 

Συναντούµε πολλά αδιέξοδα δροµάκια που οδηγούν σε οικόπεδα, µερικές φορές 

απλά µέσω µιας αυλόπορτας. Οι οικοδοµικές γραµµές των ιδιοκτησιών προς τον 

δρόµο σχηµατίζουν άλλοτε µικρές ευθείες που διακόπτονται απότοµα και ο δρόµος 

συνεχίζεται µε µικρότερο ή µεγαλύτερο πλάτος, άλλοτε σχηµατίζονται αµβλείες 

γωνίες και ο δρόµος συγκλίνει στο σηµείο αυτό και άλλοτε αποτελούνται από 

τεθλασµένα µικρά τµήµατα µε ακαθόριστο σχήµα. Μερικές φορές µάλιστα οι 

οικοδοµικές γραµµές σχηµατίζουν περίεργα ακανόνιστα σχήµατα, κοιλόκυρτα, 

τεθλασµένα ή και τυχαία δηµιουργηµένα µε το πέρασµα του χρόνου. 

Επίσης στην πόλη δεν υπάρχουν πλατείες καθώς και συγκροτηµένη και 

οργανωµένη αγορά για τη διάθεση των προϊόντων. (Ε. Τσαπάνου 2002:11) 

Η πλειονότητα των κατοικιών κατασκευάζονται από ευτελή υλικά. Εξαιρέσεις 

αποτελούν οι οικίες των πλουσίων και Οθωµανών αξιωµατούχων, καθώς και τα 

δηµόσια κτίρια που στέγαζαν τις υπηρεσίες της οθωµανική διοίκησης. (Ε. Τσαπάνου 

2002:11) 

Ο ποταµός Σακουλέβας αποτελεί το βασικό στοιχείο οργάνωσης της πόλης, όπως 

µαρτυρούν οι περιηγητές του 19ου αιώνα. Από καταγραφές της εποχής αποδεικνύεται 

η ύπαρξη πέντε µουσουλµανικών συνοικιών µε τα αντίστοιχα τεµένη τους  και εννέα 
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χριστιανικών συνοικιών, µε τις ονοµασίες: Βαρόσι, Αλβανική, Αιγυπτιακή, 

Βοειδοµαχαλάς, Σολάκ — Τσεσµέ, Αγγειοπλαστών, Ανω και Κάτω Τσιφλίκι. 

(Μποσδελεκίδου 2000:23) 

 Αναφέρεται επίσης, η ύπαρξη της συνοικίας των εξαρχικών χριστιανών γύρω από 

τον ναό του Αγίου Παντελεήµονα κοντά στην αγορά (πλατεία Ερµού), ο οποίος 

αποτελούσε τον ενοριακό ναό τους, καθώς και ο ναός του Αγίου Γεωργίου έξω από 

την πόλη. (Σ.Βούρη 2004:140)  

Οι παραποτάµιοι δρόµοι, στη συνοικία Βαρόσι, συγκεντρώνουν τις κυριότερες 

λειτουργίες της πόλης και ακολουθούν το µοντέλο της συνεχούς και περιορισµένης 

συνήθως δόµησης, χαρακτηριστικό της αστικότητας στο χώρο. Το συνεχές αυτό 

µέτωπο συνεχίζεται σε όλο το µήκος του οικοδοµικού τετραγώνου, προστατεύοντας 

την ιδιωτική ζωή των κατοίκων και µαρτυρώντας την εσωστρέφεια των χριστιανικών 

κυρίως πληθυσµών και την ανασφάλεια λόγω των συχνών επιδροµών που 

υφίστανται. Από τα τέλη του 19ου αιώνα, ο δεύτερος σηµαντικότερος άξονας της 

Φλώρινας, η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου, διευρύνεται και ευθυγραµµίζεται 

τµηµατικά, αποκτώντας ιδιαίτερη σηµασία για την εµπορική δραστηριότητα της 

πόλης, ενώ η διάθεση για εκσυγχρονισµό είναι πλέον φανερή. (Βοσκοπούλου Χ.-

Σιδηροπούλου Ε. 2004) 

Η ουσιαστική Πολεοδοµική ανασυγκρότηση και οι προσπάθειες µετατροπής της 

Φλώρινας σε µια σύγχρονη πόλη, αρχίζει µετά το 1912 µε την απελευθέρωση από 

τους Τούρκους και την ένταξή της στο Ελληνικό κράτος. Από τα σηµαντικότερα 

γεγονότα που σφράγισαν την εξέλιξη της πόλης, ήταν η εγκατάσταση της Γαλλικής 

∆ιοίκησης, η Μικρασιατική καταστροφή και το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα της 17-7-1923 

«περί σχεδίων πόλεων και κωµών του κράτους». Οι αποφάσεις που λήφθηκαν την 

εποχή εκείνη για την επίλυση των Πολεοδοµικών προβληµάτων της πόλης, 

συνεχίζουν να καθορίζουν ακόµα και σήµερα τον τρόπο ανάπτυξής της. (Ε. 

Τσαπάνου 2002:11) 

«Σηµαντική ώθηση στην ανάπτυξη της πόλης αλλά και γενικά των πόλεων έδωσε 

και η ίδρυση το 1914 του Υπουργείου Συγκοινωνιών από Υπηρεσίες που ανήκαν ως 

τότε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ανάµεσα στις Υπηρεσίες του νέου Υπουργείου 

ήταν και η Υπηρεσία Σχεδίων Πόλεων. 

Η Γαλλική αποστολή που µετακλήθηκε το 1856 στην Ελλάδα για να προωθήσει τα 

∆ηµόσια έργα, εγκαθίσταται αργότερα και στην Φλώρινα. Η εγκατάσταση αυτή 

αποδεικνύεται ευεργετική για την πόλη αφού σε σύντοµο χρονικό διάστηµα αρχίζει η 
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συνεργασία µε τον ∆ήµο και το επίσηµο Ελληνικό Κράτος για την σύνταξη του 

πρώτου ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλης, ενός σχεδίου το οποίο ακόµα και σήµερα 

εξακολουθεί, παρά το πλήθος των µετέπειτα τροποποιήσεών του και επεκτάσεών του 

να αποτελεί το σηµείο αναφοράς της ιστορίας της Πολεοδοµικής εξέλιξης της πόλης 

και της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της. Το ρυµοτοµικό αυτό σχέδιο 

εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρµόζεται για το ∆υτικό τµήµα της πόλης έτσι όπως 

αρχικά είχε εγκριθεί». (Ε. Τσαπάνου 2002:11,12) 

Με την ενσωµάτωση στο ελληνικό κράτος, αρχίζει η διοικητική οργάνωση της 

πόλης. Η πρώτη ∆ηµοτική Αρχή, στεγάζεται στο υποτυπώδες πρώτο ∆ηµαρχιακό 

κατάστηµα στην συµβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Κ. Παλαιολόγου (σήµερα 

κατάστηµα υποδηµάτων). Άµεσα αρχίζουν οι προσπάθειες για την επίλυση των 

χρόνιων και σοβαρών προβληµάτων, την ποιοτική αναβάθµιση της ζωής των 

κατοίκων και την αναµόρφωση του Πολεοδοµικού ιστού και γενικότερα τον 

εκσυγχρονισµό της πόλης. (Ε. Τσαπάνου 2002:12) 

Αποφασίζεται η ανέγερση ∆ηµοτικού Σφαγείου, γιατί τα ήδη υπάρχοντα, στην 

κεντρική πλατεία της πόλης, στεγάζονταν σε πρόχειρα και ξύλινα παραπήγµατα, 

όπως µας πληροφορούν τα πρακτικά του δηµοτικού συµβουλίου: «…τα δε 

κρεοπωλεία ευρίσκονται εντός σαθρών ξύλινων παραπηγµάτων και κείνται εις το µέρος 

όπου θα διανοιχθή η κεντρική πλατεία παρέχουσα δε νυν διά της καταστάσεως εις ην 

ευρίσκονται θέαν φριχτήν» (ΓΑΚ:ΠΣ∆Σ.,9-7-1915, αρ. συν. 45, σ.191)  

Ανεγείρονται σύγχρονες για την εποχή εκείνη εγκαταστάσεις για την στέγαση και 

λειτουργία ∆ηµοτικών Σφαγείων, στην περιοχή του σηµερινού Σιδηροδροµικού 

Σταθµού στην θέση όπου σήµερα βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο, και που τότε 

αποτελούσε ακάλυπτο τµήµα της πόλης σε µακρινή απόσταση από το συνεκτικό 

τµήµα αυτής. (Μποσδελεκίδου 2000:28,29) 

Σχεδιάζεται η δηµιουργία µικρών αγορών εξειδικευµένων προϊόντων σε καίρια 

σηµεία, ενώ αποφασίζεται η διάνοιξη χώρου για την ανέγερση της νέας ∆ηµοτικής 

Αγοράς σε Βακούφικο µέρος, στο τότε βουτυροπάζαρο, προκαλώντας την αντίδραση 

της ισλαµικής κοινότητας, όπως γίνεται γνωστό µέσα από τα πρακτικά του δηµοτικού 

συµβουλίου. (ΓΑΚ:ΠΣ∆Σ.,28-8-1915, αρ. συν. 48, σ.209) 

Παράλληλα αρχίζουν οι εργασίες ηλεκτροφωτισµού της πόλης, έργο ιδιαίτερα 

δαπανηρό, και µε µεγάλη διάρκεια. Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα ήταν η 

άµεση οικοδοµική ανασυγκρότηση βάσει ενός οργανωµένου θεσµικού πλαισίου µε 

σαφείς κανονισµούς και καθορισµένους όρους δόµησης. Αποφασίζεται η ανάθεση 
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στον Γάλλο µηχανικό Alfredο Leguillon της αποτύπωσης (τοπογράφησης κατά τον 

∆ήµο) της πόλης για την σύνταξη του πρώτου ρυµοτοµικού σχεδίου, ενώ παράλληλα 

αναστέλλεται η χορήγηση οικοδοµικών αδειών, που την εποχή εκείνη εκδίδονται από 

τον Μηχανικό του ∆ήµου (∆ηµοµηχανικό) κατόπιν υποβολής της σχετικής µελέτης.  

Και ενώ η αποτύπωση της πόλης γίνεται αργά, λόγω έλλειψης κατάλληλων 

εργαλείων «πολλοί δηµόται καθ’ εκάστην παρουσιάζονται αιτούµενοι αδείας είτε δι’ 

ανέγερσιν νέων κτηρίων είτε δι’ επισκευάς των παλαιών». Κάτω από την πίεση αυτή, 

αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στην συνεδρίαση της 26-5-1914 να υποβληθεί 

για έγκριση το «ήδη συντελεσθέν έργον της τοπογραφήσεως της πόλεως». Μετά από 

συζήτηση αποφασίζεται η συνέχιση του έργου και η ολοκλήρωσή του. (Ε. Τσαπάνου 

2002:12) 

Το θέµα επανέρχεται για συζήτηση στην συνεδρίαση της 4-7-1914 οπότε 

παρευρίσκεται και ο µηχανικός Leguillon, ο οποίος παρουσιάζει «τα 6 φύλλα του 

µέχρι τούδε συντελεσθέντος µέρους του τοπογραφικού χάρτου της πόλεως µετά του νέου 

σχεδίου». Το σχέδιο γίνεται αποδεκτό κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των 

Οθωµανών Συµβούλων και εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος και ένας των Συµβούλων 

µαζί µε τον Leguillon να µεταβούν στην Θεσσαλονίκη για να το υποβάλλουν για 

έγκριση στην Γενική ∆ιοίκηση. Το σχέδιο όµως δεν εγκρίνεται λόγω ελλείψεων, µε 

κυριότερη την έλλειψη χωροστάθµησης και επιστρέφεται στον ∆ήµο για την 

συµπλήρωση των ελλείψεων. (Ε. Τσαπάνου 2002:12) 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στην συνεδρίαση της 15-9-1914, εγκρίνει επί πλέον ποσό 

4.500 δρχ. για «την αναγκαία χωροστάθµησιν και πάσα άλλη συναφή εργασία ήτις 

ήθελε απαιτηθή δια την υπό της Γενικής ∆ιοικήσεως έγκρισιν του σχεδίου της πόλεως». 

Αξιώνει δε από τον Leguillon την επίσπευση και αποπεράτωση της εργασίας µέσα σε 

δυο µήνες. (Ε. Τσαπάνου 2002:12,13) 

Βλέπουµε λοιπόν ότι το θέµα του ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλης απασχολεί το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση. Σηµειώνονται µεγάλες 

καθυστερήσεις, αφενός µεν λόγω αλλαγών και διορθώσεων, αφετέρου δε λόγω των 

συνεχών ενστάσεων που προέβαλλαν οι Τούρκοι δηµοτικοί σύµβουλοι. Τούτου 

συνέβαινε διότι η υπάρχουσα κατάσταση εξυπηρετούσε τα συµφέροντά τους, τα 

οποία ήταν κατοχυρωµένα από την εποχή της οθωµανικής διοίκησης και οποιαδήποτε 

αλλαγή απειλούσε τα κεκτηµένα. Από την άλλη, οι Έλληνες κάτοικοι περιµένουν την 

έγκριση του νέου σχεδίου, που θα λύσει το χρονίζον πρόβληµα της ανοικοδόµησης, 
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και θα συµβάλλει στον εξωραϊσµό της πόλης, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. (Ι. 

Κασκαµανίδης 2004:79,80) 

Ταυτόχρονα προβάλλεται επιτακτικά η ανάγκη ίδρυσης Γεωργικού Σταθµού αφού 

ο πληθυσµός της πόλης «τυγχάνει κατ’ εξοχήν γεωργικός». «Στην συνεδρίαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου της 18-9-1914 γίνεται εισήγηση και ζητείται η παραχώρηση 

∆ηµοτικών γαιών. Αργότερα, την 6-9-1915 πραγµατοποιείται η παραχώρηση και 

ιδρύεται για πρώτη φορά Γεωργικός Σταθµός, σε έκταση 300 στρεµµάτων, στην θέση 

«Γιάτσοβο» όπου για πολλά χρόνια λειτουργούσε το ∆ηµοτικό Φυτώριο».(Ε. 

Τσαπάνου 2002:12,13) 

Το θέµα του σχεδίου της πόλης επανέρχεται στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου την άνοιξη του 1918. Είχε µεσολαβήσει µια µακρά περίοδος αδράνειας, 

λόγω της κήρυξης  του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Το έργο εγκρίνεται το Μάιο του 

1919 από το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων.  

Οι προσπάθειες εφαρµογής του νέου σχεδίου συναντούν µεγάλα προβλήµατα λόγω 

των συνεχών ενστάσεων του µουσουλµανικού πληθυσµού. Μετά την αναχώρηση των 

µουσουλµάνων το 1924, στα πλαίσια της απόφασης ανταλλαγής πληθυσµών, οι 

εργασίες ανοικοδόµησης και αναµόρφωσης προχωρούν πλέον µε ταχείς ρυθµούς. 

Κατεδαφίζονται παλαιά κτίσµατα και ανεγείρονται νέα αλλάζοντας σταδιακά την 

εικόνα της πόλης. Αξιόλογα µουσουλµανικά κτίρια που δεν κατεδαφίστηκαν, 

χρησιµοποιήθηκαν για να στεγάσουν τις ελληνικές διοικητικές υπηρεσίες, πολλά εκ 

των οποίων είχαν αγοραστεί πριν την ανταλλαγή. Επίσης διατηρήθηκε το σύνολο 

σχεδόν των κατοικιών της µουσουλµανικής συνοικίας που υπάχθηκαν στα 

ανταλλάξιµα. (Ι. Κασκαµανίδης 2004:79,80) 

Το νέο σχέδιο «εξωραϊσµού» της Φλώρινας, µε τις τροποποιήσεις και τις 

επεκτάσεις που ακολούθησαν, εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο πολεοδοµικής 

ανασυγκρότησης των πόλεων της βόρειας Ελλάδας µετά την παγίωση των νέων 

συνόρων του ελληνικού κράτους. 

To "projet d’embellissment" της Φλώρινας, έργο του Γάλλου τοπογράφου Alfredo 

"Lequillon, (βλ. Παράρτηµα, Ο Γαλλικός Χάρτης σελ.68) αρχίζει να υλοποιείται µε 

διαπλατύνσεις και ευθυγραµµίσεις των δρόµων του υπάρχοντος πολεοδοµικού 

ιστού, ενώ προβλέπεται η επέκταση της πόλης προς την πεδιάδα που χαρακτηρίζεται 

από την ελευθερία στον σχεδιασµό, επηρεασµένη από τον επανασχεδιασµό της 

Θεσσαλονίκης µετά την πυρκαγιά του 1917.(Χ.Ζαρκάδα 2002:168)  
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«Το σηµαντικότερο στοιχείο όµως του ∆ιατάγµατος της 18-5-1919 αποτελεί 

αναµφίβολα ο χάρτης ρυµοτοµίας που συνοδεύει το ∆ιάταγµα, ως παράρτηµα». (Ε. 

Τσαπάνου 2002:16) 

«∆ιαβάζοντας» τον χάρτη, βλέπουµε ότι η πόλη αναπτύσσεται κατά µήκος του 

ποταµού και εκατέρωθεν αυτού, όπως συµβαίνει συνήθως µε τις πόλεις που 

διασχίζονται από ποτάµια. Η δόµηση είναι πυκνότερη στις όχθες του ποταµού ενώ 

αραιώνει όσο αποµακρυνόµαστε από αυτόν. Στο κέντρο της πόλης και συγχρόνως της 

Ελληνικής συνοικίας «Βαρόσι» δεσπόζει το Μητροπολιτικό Μέγαρο και δίπλα ο Ι. 

Ναός του Αγίου Παντελεήµονος που συνυπάρχουν την εποχή εκείνη µε τα επτά 

τζαµιά (αποτυπωµένα στον χάρτη είναι µόνο τα τέσσερα)». (Ε. Τσαπάνου 2002:18) 

Στο βορειοανατολικό άκρο της πόλης και εκτός του πολεοδοµικού ιστού στο 

ακάλυπτο τµήµα του χάρτη, οι Γάλλοι κατασκεύασαν το 1917  Στρατιωτικό 

Νοσοκοµείο (στη θέση αυτή βρίσκεται σήµερα το στρατόπεδο). 

Το ίδιο έτος, ο ∆ήµος απαλλοτρίωσε αγροτεµάχια που βρίσκονταν πλησίον του 

Στρατιωτικού Νοσοκοµείου και δώρισε την έκταση στις Γαλλικές δυνάµεις, οι οποίες 

εγκατέστησαν εκεί το στρατιωτικό Νεκροταφείο των Συµµάχων, «διότι θα ήτο µεγάλη 

παράλειψις εκ µέρους του ∆ήµου να µη παραχωρήσωµεν ηµείς τον απαιτούµενον 

χώρον δια τον ενταφιασµόν των τέκνων της Γαλλίας και των συµµάχων της, άτινα 

ηρωϊκώς, πίπτονται χύνουσι το αίµα των δια την υπεράσπισιν της χώρας µας» (συν. 

∆.Σ. της 3-7-1917). Η θέση του προσδιορίζεται σήµερα στην περιοχή που βρίσκεται 

δεξιά των εισερχοµένων στην πόλη και περικλείεται από την οδό Αναπήρων (δίπλα 

από το Στρατόπεδο), την οδό ∆ηµάρχου Παπαθανασίου και από την λεωφ. Νίκης. 

Πρόκειται για έναν χώρο, άρτια οργανωµένο για την εποχή εκείνη που απεικονίζει 

τον σεβασµό προς τους νεκρούς στρατιώτες τους. Μετά πάροδο έξι µηνών, κατόπιν 

νέου αιτήµατος (µάλλον δεν έγινε εκµετάλλευση του συνόλου της παραπάνω 

έκτασης), παραχωρείται τµήµα εκτός σχεδίου της πόλης, βόρεια των στρατώνων. 

Στην θέση αυτή σήµερα βρίσκεται το Νοσοκοµείο της πόλης. 

 ∆ίπλα στο στρατιωτικό νοσοκοµείο και τα νεκροταφεία,(όπου και σήµερα 

βρίσκεται το  στρατόπεδο της πόλης), υπήρχε το στρατόπεδο της  Γαλλικής διοίκησης 

και οι σταβλικές εγκαταστάσεις. (Ε. Τσαπάνου 2002:18) (βλ. Παράρτηµα, 

Απόσπασµα Γαλλικού Χάρτη, Γαλλικά Νεκροταφεία σελ.75) 

Τα τουρκικά νεκροταφεία εκτείνονται σε µια τεράστια έκταση,(η θρησκεία τους 

δεν επιτρέπει την ταφή και άλλου νεκρού στον ίδιο τάφο), βόρεια της πόλης από το 

σηµερινό ∆ιοικητήριο µέχρι την οδό Σ. Κοντογούρη, βόρεια των οδών Ολυµπιάδος 
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και Καλλέργη που τότε αποτελούσαν το βόρειο όριο της πόλης. Η περιοχή 

ονοµαζόταν «τσιοκούρ» που στα Τουρκικά σηµαίνει «τάφος». Μετά την ανταλλαγή 

των πληθυσµών, η έκταση χαρακτηρίσθηκε αρχικά ως δηµοτικός κήπος και κατόπιν 

σε τµήµατά της εγκαταστάθηκαν ο Α' και Β' Αστικός προσφυγικός συνοικισµός. Το 

1933 εντάσσεται στο σχέδιο της πόλης και ρυµοτοµείται σε οικοδοµικά τετράγωνα. 

(βλ. Παράρτηµα, Απόσπασµα Γαλλικού Χάρτη, Προσφυγικοί Συνοικισµοί, σελ.78) 

Στην πλατεία Σχολείων, λειτουργούσε υδρόµυλος  ιδιοκτησίας Ελένης 

Παπατράικου από το χωριό κάτω Υδρούσα. Τον µύλο υδροδοτούσε το «γιάζι», ένα 

µικρό ρυάκι που διασχίζει την πόλη παράλληλα µε τον ποταµό Σακουλέβα και δίνει 

το όνοµά του στην οµώνυµη συνοικία. Το 1930 απαγορεύθηκε η λειτουργία του 

υδρόµυλου  από την υγειονοµική Υπηρεσία για λόγους δηµόσιας υγείας. (Ε. 

Τσαπάνου 2002:18) 

«Η παρουσία, στην περιοχή που εκτείνονταν αριστερά των εξερχοµένων από την 

πόλη βορείως της οδού 7ης Νοεµβρίου, του κεντρικού σταθµού του Γαλλικού 

σιδηροδρόµου καθώς και των σιδηροδροµικών γραµµών στο βόρειο τµήµα της πόλης 

που οδηγούσαν προς την περιοχή των Αλώνων, δείχνουν την παρουσία των Γάλλων 

που για χρόνια σηµάδεψαν την ζωή αυτού του τόπου. Το εναέριο τραινάκι των 

Γάλλων, ο γνωστός Ντεκωβίλ που ένωνε τον Άγιο Γεώργιο των Αλώνων µε την Αγία 

Παρασκευή στο Πισοδέρι, ήταν µια καινοτοµία άγνωστη για πολλές πόλεις της 

εποχής εκείνης». (Ε. Τσαπάνου 2002:18) και διηγήσεις λαογράφου Λ. Μέλλιου 

Το ρυµοτοµικό σχέδιο της πόλης, είναι άρτια εκπονηµένο. Αποτυπώθηκε πολύ 

µεγάλος αριθµός κτισµάτων και ιδιοκτησιών µε ιδιαίτερη ακρίβεια, δεδοµένων των 

ελάχιστων τεχνικών µέσων αποτύπωσης που διέθεταν οι µελετητές της εποχής. Η 

αποτύπωση τόσο στο αραιοκατοικηµένο τµήµα της πόλης όσο και στο πλέον 

πυκνοδοµηµένο, όπου η πρόσβαση ήταν δυσχερής, µας δίνει σαφείς και λεπτοµερείς 

πληροφορίες για τον κοινωνικό, πολιτιστικό και πολεοδοµικό ιστό της εποχής 

εκείνης. (Ε. Τσαπάνου 2002:19) 

«Εάν είχε διασωθεί και ο κτηµατολογικός πίνακας, που αναφέρεται στα πρακτικά 

των συνεδριάσεων του ∆ήµου, η πόλη της Φλώρινας θα είχε λύσει κατά µεγάλο 

βαθµό το ιδιοκτησιακό της πρόβληµα.  

Σηµαντικότατο έργο έχει γίνει ως προς την πρόβλεψη µελλοντικής αύξησης του 

πληθυσµού. Έτσι λοιπόν ρυµοτοµείται και χαράσσονται νέοι δρόµοι όχι µόνο στο 

κατοικηµένο τµήµα της πόλης αλλά και σε αδόµητες περιοχές στις οποίες πλέον 

επεκτείνεται το σχέδιο. Οι αγροί οι οποίοι βρίσκονται στο νοτιοανατολικό τµήµα της 
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πόλης, στο βορειοανατολικό και στο δυτικό τµήµα, εντάσσονται στο νέο σχέδιο και 

ρυµοτοµούνται για να δηµιουργηθούν οικοδοµικά τετράγωνα απαραίτητα για την 

κάλυψη µελλοντικών στεγαστικών αναγκών αλλά και για την κάλυψη άλλων 

λειτουργιών της πόλης που πιθανόν θα προκύψουν». (Ε. Τσαπάνου 2002:18) 

Προκειµένου να εφαρµοστεί το εγκεκριµένο σχέδιο ρυµοτοµίας, αρχίζουν οι  

προβλεπόµενες από το σχέδιο κατεδαφίσεις για την διάνοιξη οδών και πλατειών. Τα 

προς κατεδάφιση κτίσµατα άλλοτε απαλλοτριώνονται και άλλοτε χαρακτηρίζονται 

επικινδύνως ετοιµόρροπα. 

Η ανάγκη ανέγερσης ενός ∆ηµοτικού Νοσοκοµείου προβάλλει τώρα επιτακτικά 

διότι έχει ήδη αρχίσει η έλευση των προσφύγων, συνεπώς το Λοιµωδών, που ήδη 

λειτουργεί, δεν καλύπτει  τις αυξηµένες ανάγκες περίθαλψης του πληθυσµού. Ο 

∆ήµος αδυνατώντας να καλύψει την τεράστια δαπάνη που απαιτείται, αποφασίζει την 

επιβολή φόρου και την απόδοση αυτού για την ίδρυση του Νοσοκοµείου. Το 1931 

προκηρύσσεται από τον δηµοπρασία για την ανέγερση δηµοτικού νοσοκοµείου 

προϋπολογισµού 1.300.000 δρχ. το οποίο αποπερατώνεται το 1939 µετά από µεγάλη 

δωρεά της Μοναστηριώτισσας Ελένης ∆ηµητρίου.(Ε.Τσαπάνου2002:20,25,44)  

∆ιαµόρφωση Πλατειών 

Τα υπάρχοντα ξύλινα γεφύρια του ποταµού καθώς και τα ξύλινα σκέπαστρα των 

κρηνών έχουν αρχίσει να σαπίζουν και χρειάζονται επισκευή ή αντικατάσταση.  

«χρήσουζι αµέσου αντικαταστάσεως», όπως προτείνεται στις συνεδριάσεις του 

δηµοτικού συµβουλίου. (Ε. Τσαπάνου 2002:34) 

«Κατά τα τέλη του 1926 µε αρχές του 1927 αντικαθίστανται 1) η γέφυρα της οδού 

Σαρανταπόρου 2) η γέφυρα στο αυλάκι (γιάζι) της πλατείας των Σχολείων 3)δύο 

γεφύρια στον αύλακα από την οδό Μ. Αλεξάνδρου προς την γέφυρα της πλατείας 

∆ικαιοσύνης 4) ένα γεφύρι στον αύλακα της οδού Μ. Αλεξάνδρου µεταξύ 

∆ικαστηρίων και οδού Γιαννιτσών. 

Ο υπάρχων χώρος της πλατείας της ∆ηµοτικής αγοράς δεν επαρκεί και αρχίζει η 

αναζήτηση εκτάσεων για την επέκτασή της. ∆ύο οικόπεδα, ένα προς δυσµάς, µεταξύ 

των οδών Λ. Μόδη - Σ. Κοντογούρη και Πρεσπών και ένα άλλο νοτίως της αγοράς το 

οποίο συνορεύει µε την οδό Αθηνών (νυν Φουλεδάκη) - Πρεσπών - Β. Φιλίππου και 

µε διάφορες ιδιοκτησίες, προσφέρονται για αγορά, προκειµένου σ’ αυτά να επεκταθεί 

η αγορά. Τελικά επιλέγεται το προς νότο οικόπεδο 1980 m2, που ανήκει σε 
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ανταλλάξιµους Οθωµανούς και αρχίζει η διαδικασία εξαγοράς έναντι 1.000.000 δρχ., 

τον Φεβρουάριο του 1928». (Ε. Τσαπάνου 2002:34) 

Το ρυµοτοµικό σχέδιο προβλέπει ότι πρέπει να διανοιχθεί και να λάβει νέα µορφή, 

η πλατεία που βρίσκεται µεταξύ των οδών Μ. Αλεξάνδρου-Πουλάκα και Νερέτης 

(άγαλµα I. Καραβίτη) όπου βρισκόταν το παλαιό ρολόι. Το 1927 κατεδαφίζεται το 

ρολόι(βλ. παρακάτω, ενότητα «κατεδαφίσεις»)πραγµατοποιείται η διάνοιξη της 

πλατείας και οι διαπλατύνσεις των γύρω οδών, ενώ τα επόµενα χρόνια 

σκυροστρώνονται οι οδοί Κων. Παλαιολόγου και Παπακων/νου Νερέτης. (βλ. 

Παράρτηµα, Απόσπασµα Γαλλικού Χάρτη, σελ.74) 

Οι προσπάθειες εκσυγχρονισµού της Φλώρινας, επιτάσσουν η πόλη να αποκτήσει 

µια κεντρική πλατεία όπως κάθε αστικό κέντρο. Ο ∆ήµος αναθέτει στην Ειδική 

Επιτροπή, (που είχε συσταθεί για την µελέτη των τροποποιηµένων όρων αρτιότητας) 

την µελέτη της κεντρικής πλατείας. Η Επιτροπή «συνελθούσα επανειληµµένως και 

κατόπιν επισταµένης µελέτης επί του σχεδίου, απεφάνθη υπέρ της αµέσου και 

επειγούσης δηµιουργίας πλατείας εις την συνάντησιν των οδών Βενιζέλου και Μ. 

Αλεξάνδρου». Η πρόταση αυτή θεωρήθηκε συµφέρουσα γιατί η µόνη κατεδάφιση που 

έπρεπε να γίνει ήταν αυτή του ήδη ρυµοτοµούµενου τεµένους (Minaret jantial) και 

έτσι µε την υπ’ αρ. 65/17-2-1927 απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου εγκρίνεται η 

άµεση τροποποίηση του σχεδίου προς σχηµατισµό κεντρικής πλατείας. Πρόκειται για 

την σηµερινή κεντρική πλατεία. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στον 

Νοµοµηχανικό28, αλλά αυτός µε το υπ’αρ. 268/1927 έγγραφό του επιστρέφει στον 

∆ήµο θεωρηµένο το σχεδιάγραµµα της τροποποίησης µε νέα πρόταση ως προς το 

δυτικό όριο όπου βρίσκεται η νεοαναγειρόµενη οικοδοµή Σαµαρά(ξενοδοχείο 

Πανελλήνιο) και µε νέες ρυµοτοµήσεις οικοδοµών «προκειµένου η πόλις να αποκτήση 

εις το κεντρικώτερον σηµείον αυτής µικράν ευπρόσωπον πλατείαν της οποίας έχει 

απόλυτον ανάγκην». Ο ∆ήµος όµως αρνείται ν’ αποζηµιώσει τα επί πλέον 

ρυµοτοµούµενα κτίσµατα και εµµένει στην αρχική απόφαση. Μετά την ολοκλήρωση 

όλων των διαδικασιών υπογράφεται την 30-10-1928 από τον Πρόεδρο της 

                                                           
28

 επιστήµονας µηχανικός, δηµόσιος υπάλληλος ο οποίος εποπτεύει τα δηµόσια τεχνικά έργα ενός 
νοµού και ελέγχει την ασφάλεια και στερεότητα των ιδιωτικών κτηρίων. 
http://greek_greek.enacademic.com 

Μετά την έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλης (ΦΕΚ 111Α71919) και του διατάγµατος 
καθορισµού αρτιότητας των οικοπέδων (ΦΕΚ 269Α71919), η αρµοδιότητα χορήγησης αδειών 
οικοδοµής περιέρχεται στον Νοµοµηχανικό. (Μ. Παπαγιαννάκης-Α. Στόιος :2013 61) 
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∆ηµοκρατίας Π. Κουντουριώτη, το σχετικό ∆ιάταγµα τροποποίησης του ρυµοτοµικού 

σχεδίου για την δηµιουργία κεντρικής πλατείας που δηµοσιεύεται στο υπ’ αρ. 

234Λ/7-11-1928 ΦΕΚ. (βλ. Παράρτηµα, Απόσπασµα Γαλλικού Χάρτη, σελ.79) Με 

την τροποποίηση αυτή ρυµοτοµείται εξ ολοκλήρου το τέµενος που υπήρχε στην θέση 

εκείνη καθώς και µια σειρά από µικρά µαγαζιά δυτικά της πλατείας, αφού το 

διάταγµα έτσι όπως τελικά εγκρίθηκε συµφωνούσε µε την πρόταση του 

Νοµοµηχανικού δηλ. µε τον ορισµό της δυτικής οικοδοµικής γραµµής της πλατείας ν’ 

αρχίζει από την γωνία του κτίσµατος Σαµαρά και να είναι παράλληλη µε την 

οικοδοµική γραµµή της οδού Βενιζέλου (νυν 25ης Μαρτίου). Η µορφή αυτή της 

πλατείας διατηρήθηκε για µικρό χρονικό διάστηµα αφού πολύ σύντοµα θα 

ακολουθήσει νέα τροποποίηση αυτής. Τα επόµενα χρόνια ακολουθούν πολλές 

αλλαγές προκαλώντας τις περισσότερες φορές τις διαµαρτυρίες των κατοίκων. (Ε. 

Τσαπάνου 2002:35) 

Στα πλαίσια των προσπαθειών να δοθεί στην πόλη µια σύγχρονη αστική όψη, 

προτείνεται από το Υπουργείου της Συγκοινωνίας η βελτίωση της εικόνας της 

εισόδου αυτής. ∆ιαβιβάζεται στον ∆ήµο το υπ’ αρ. 52.826/1927 έγγραφο σχετικά µε 

την τροποποίηση του σχεδίου στο σηµείο διασταύρωσης των οδών Μοναστηριού - 

Ανρύ και Σιδ. Σταθµού (σηµερινός «κύκλος»). Όµως στην  περιοχή αυτή ανεγείρεται 

ήδη το Β' εξατάξιο ∆ιδακτήριο (σηµερινό Γ' ∆ηµοτικό σχολείο). Ο ∆ήµος πριν από 

την λήψη οποιοσδήποτε απόφασης, αναθέτει την µελέτη της προτεινόµενης 

τροποποίησης  στον Νοµοµηχανικό και τον ∆ηµοµηχανικό. Στην συνεδρίαση του 

∆ηµοτικού συµβουλίου της 23-1-1928 παρουσιάζεται η πρόταση του 

∆ηµοµηχανικού. Το συµβούλιο µε την υπ’αρ. 31/1928 απόφασή του «τροποποιεί το 

εγκεκριµένον σχέδιον της πόλεως Φλωρίνης συµφώνως τω σχετικώ διαγράµµατι ενώ 

εµφαίνεται η δια κυανών γραµµών προτεινοµένη τροποποίησις, µε κέντρον της 

κυκλικής πλατείας το σηµείον της συναντήσεως των αξόνων των οδών Σιδ. Σταθµού 

και Μοναστηριού και µε ακτίνα της πλατείας 35 µέτρων». (ΓΑΚ:ΠΣ∆Σ.,23-1-1928, αρ. 

31)  

Οι Κρήνες 

Στα σηµαντικά έργα υποδοµής  που κρίνονται απολύτως αναγκαία 

περιλαµβάνονται και τα έργα ύδρευσης της πόλης, ούτως ώστε «άπασαι αι οδοί της 

πόλεως να έχωσι το απαιτούµενον ύδωρ ίνα αναίτως τροφοδοτούσα τους κατοίκους της 

πόλεως». Στα 1917 αρχίζει η προσπάθεια υλοποίησης της δέσµευσης των αρµοδίων 
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φορέων µε την βοήθεια της τεχνικής Υπηρεσίας των Γάλλων. Οι Γάλλοι µε 

επικεφαλής τον λοχαγό Gay αρχίζουν την διαδικασία µεταφοράς νερού από το χωριό 

Υδρούσα. Η µόνιµη οικονοµική στενότητα του δήµου καθώς και η έλλειψη 

τεχνογνωσίας και εξειδικευµένου τεχνικού προσωπικού, επέβαλαν την   προσπάθεια 

πολλών ετών για την κατασκευή των υδραγωγείων και των κρηνών της πόλης. 

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των νέων υδραγωγείων και την ανακαίνιση 

των παλαιών, έπρεπε να καθορισθούν τα σηµεία της πόλης όπου θα τοποθετηθούν οι 

κρήνες ώστε να τροφοδοτούνται µε άνεση οι κάτοικοι της πόλης. Συγκροτείται τότε 

Επιτροπή αποτελούµενη από τον Στ. Λοκµάνη, Ευάγ. Παπαστεργίου, Γ. Τσάπανο, Β. 

Τυρπένου και Χρ. Μηλώση η οποία θα υποδείξει τις θέσεις όπου θα εγκατασταθούν 

οι κρήνες. Έτσι αποφασίζεται η τοποθέτηση των κρηνών σε αντιστοιχία µε τα 

υδραγωγεία από τα οποία τροφοδοτούνται. (Ε. Τσαπάνου 2002:35) 

Το ποτάµι  

 Ο ποταµός Σακουλέβας, «χείµαρρος» κατά τους παλαιούς πληµµύριζε πολύ 

συχνά, προκαλώντας σοβαρά προβλήµατα στην πόλη. Οι κατοικίες που βρίσκονται 

εκατέρωθεν του ποταµού υφίστανται επανειληµµένα σοβαρές ζηµιές από τις 

καταστροφικές πληµµύρες που πλήττουν την περιοχή λόγω έλλειψης µέτρων 

αντιπληµµυρικής προστασίας και έργων διευθέτησης της κοίτης του ποταµού.  Οι 

κάτοικοι ζητούν την καταβολή αποζηµιώσεων λόγω καταστροφών, όµως τα αιτήµατά 

τους απορρίπτονται µέχρι την ολοκλήρωση του σχεδίου, στο οποίο εµπεριέχεται 

µελέτη κατασκευής τεχνικών έργων για να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά το 

πρόβληµα. (Ε. Τσαπάνου 2002:45) 

«Παρατηρώντας την µορφή του ποταµού, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στον 

«Γαλλικό χάρτη» διαπιστώνουµε ότι αυτή είναι ακανόνιστη, χωρίς σταθερό πλάτος 

που σε µερικά σηµεία µειώνεται τόσο ώστε να δυσκολεύεται η ροή του. Οι κλίσεις 

είναι έντονες και οι καµπές που σχηµατίζει είναι απότοµες. Τα κτίσµατα έχουν 

κατασκευαστεί σε άνισες αποστάσεις από τις όχθες αυτού πλησιάζοντας σε µερικά 

σηµεία τόσο πολύ ώστε να δικαιολογούνται οι καταστροφές που είχαν υποστεί σε 

περιόδους µεγάλων βροχοπτώσεων.  

Κατά την έγκριση του πρώτου ρυµοτοµικού σχεδίου, γίνεται προσπάθεια 

διαπλάτυνσης των εκατέρωθεν του ποταµού οδών µε όσο το δυνατόν σταθερό 

πλάτος, και προσπάθεια βελτίωσης των κλίσεων και των καµπών του ποταµού». (Ε. 

Τσαπάνου 2002:45) Όµως για να αντιµετωπιστεί  το πρόβληµα των πληµµυρών 
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έπρεπε να καθοριστούν οι κλίσεις των οδών που κατέληγαν στον ποταµό καθώς και 

το ύψος των παρειών του.   Για να συνταχθούν οι αντίστοιχες µελέτες απαιτούνταν 

ειδικές γνώσεις, και εξειδικευµένο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό και βέβαια 

πολλά χρήµατα. Λόγω έλλειψης όλων των παραπάνω, οι µελέτες αυτές δεν 

εκπονούνται και το πρόβληµα των πληµµυρών εξακολουθεί να υφίσταται. Οι 

πρόχειρες κατασκευές και επισκευές των ξερολιθιών του ποταµού επιφέρουν µικρές 

και πρόσκαιρες βελτιώσεις του προβλήµατος. Οι µεταγενέστερες τροποποιήσεις του 

σχεδίου της πόλης, βελτιώνουν την µορφή του ποταµού µετά από σχετικές υποδείξεις 

και διορθώσεις από το Υπουργείο της Συγκοινωνίας. (Ε. Τσαπάνου 2002:45) 

 

 

 

(Μποσδελεκίδου 2000:31) 

 

   «Τον Μάιο του 1931, αποφασίζεται η σύναψη δανείου ύψους 5.000.000 δρχ. από 

τον ∆ήµο, προκειµένου αυτό να διατεθεί αποκλειστικά για την κατασκευή των έργων 

διευθέτησης του ποταµού και κυρίως για το τµήµα αυτού το ευρισκόµενο εντός του 

εγκεκριµένου σχεδίου, σύµφωνα µε µελέτη που είχε εκπονηθεί από το Υπουργείο της 

Συγκοινωνίας και είχε εγκριθεί από το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων του Υπ. της 

Συγκοινωνίας, µε την υπ’αρ.383/1931 πράξη του. 
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Τον Απρίλιο του 1932 γίνονται από τον ∆ήµο διάφορες πασσαλοπήξεις στον 

ποταµό στην Πλατεία Ερµού, στην περιοχή µπροστά από τις φυλακές, στην γέφυρα 

της οδού Βενιζέλου και στην γέφυρα της οδού Νιγρίτης. 

Την ίδια περίοδο, εγκρίνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δαπάνες για 

αντιπληµµυρικά έργα, συνολικής δαπάνης 13.450 δρχ. που έγιναν κατά την περίοδο 

1929-30. 

Το διάστηµα 1929-30 επισκευάζονται οι γέφυρες της πλατείας ∆ικαιοσύνης, της 

οδού ∆ηµοκρατίας, της οδού Βενιζέλου, της οδού Πανοσοπούλου, της οδού 

Ιωαννίνων και της οδού Αθηνών».(Ε. Τσαπάνου 2002:45) 

Ο ευπρεπισµός των κοινόχρηστων χώρων και των δρόµων της πόλης 

πραγµατοποιείται µε  λιθοστρώσεις και σκυροστρώσεις. Παράλληλα εκτελούνται 

συγκοινωνιακά έργα µε πιο σηµαντικό την επέκταση της σιδηροδροµικής γραµµής 

προς την πόλη της Φλώρινας και τη σύνδεση της άµεσα µε τη Θεσσαλονίκη και το 

Μοναστήρι 1929-1931. (Βοσκοπούλου Χ.-Σιδηροπούλου Ε. 2004)   

Το δυναµικό της πόλης διακρίνεται ακόµα από τα πρώτα χρόνια της απελευθέρωσής 

της όταν ο πολεοδοµικός ιστός δεν ακολουθεί το σχέδιο επέκτασης που προτείνουν οι 

Γάλλοι (προς τον ανατολικό κάµπο) και αναπτύσσεται προς το Βορρά, ακολουθώντας 

ένα δικό της εσωστρεφή ρυθµό που φέρει υποβόσκουσες φοβίες του µακροχρόνιου 

σκλαβωµένου παρελθόντος, οι οποίες θεωρούν τα βουνά σαν ασφαλέστερο τόπο 

κατοικίας. (Μποσδελεκίδου 2000:31) 

Με τροποποίηση του σχεδίου του 1924, περιορίζεται η επέκταση της πόλης προς 

την πεδιάδα, ενώ επεκτείνεται βόρεια µε στόχο τη δηµιουργία µιας σειράς 

οικοδοµικών τετραγώνων, όπου θα αναπτυχθεί ο πρώτος προσφυγικός συνοικισµός. 

Οι προσφυγικοί συνοικισµοί της Φλώρινας οργανώθηκαν στη βόρεια ζώνη γραµµικά 

και παράλληλα προς τον κύριο άξονα της πόλης. Η χωροθέτηση αυτή έξω από τον 

υπάρχοντα ιστό της πόλης, χαρακτηριστική όλων των προσφυγικών συνοικισµών που 

δηµιουργήθηκαν στα αστικά κέντρα της Ελλάδας, είχε σκοπό την εξασφάλιση ενός 

οµοιογενούς περιβάλλοντος.  

 Ειδικότερα, οι προσφυγικοί συνοικισµοί της Φλώρινας στην περίοδο του 

µεσοπολέµου εµφανίζονται χρονολογικά µε την εξής σειρά: 

Α' Αστικός προσφυγικός συνοικισµός 1928-30, 

Β' Αστικός προσφυγικός συνοικισµός 1930-31, 

Γ' Αστικός προσφυγικός συνοικισµός 1932-33. 
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∆' Αστικός προσφυγικός συνοικισµός 1937. Τέλος, δηµιουργούνται δύο ακόµη 

συνοικισµοί για τους πρόσφυγες από το Μοναστήρι, τα Μοναστηριώτικα, κατά τα 

έτη 1937-1938. (Βοσκοπούλου Χ.-Σιδηροπούλου Ε. 2004) (βλ. Παράρτηµα, 

Απόσπασµα Γαλλικού Χάρτη, Προσφυγικοί Συνοικισµοί, σελ.78) 

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ως τα τέλη του 19ου αιώνα η Φλώρινα ζει και αναπτύσσεται εκατέρωθεν του 

ποταµού Σακουλέβα, ο οποίος αποτελεί τον κύριο άξονα της πολεοδοµικής 

οργάνωσης της πόλης Το Βαρόσι, είναι η  κεντρική συνοικία που συγκεντρώνει την 

οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα της πόλης. (Χ. Ζαρκάδα 2002:168) 

Πριν από το 1912 συνυπάρχουν δύο τύποι σπιτιών ταυτόχρονα: Τα "Λαϊκά", τα 

οποία στεγάζουν αγρότες ή κτηνοτρόφους και τα "Μακεδονικού τύπου", τα οποία στα 

χρόνια της Τουρκοκρατίας ανήκουν στους Τούρκους Αγάδες ή Μπέηδες ή σε 

χριστιανούς προύχοντες και αργότερα σε χωρικούς, που ήρθαν στην πόλη για λόγους 

ασφαλείας. Τα σπίτια αυτά είναι συνήθως µονώροφα ή διώροφα µε χαρακτηριστικές 

προεξοχές (σαχνισιά) και πολλά παράθυρα στον όροφο, ενώ οι αυλές είναι 

εσωτερικές. Το ισόγειο των σπιτιών ήταν συνήθως χτισµένο µε πέτρινη τοιχοποιία 

µεγάλου πάχους και ξυλοδεσιές, είχε δε λίγα µικρά παράθυρα για λόγους ασφαλείας. 

Στον όροφο, ο οποίος ήταν χτισµένος µε ελαφρότερα υλικά, ξύλινο σκελετό του 

οποίου η πλήρωση γινόταν µε πέτρες ή πλιθιά (τουρκ. ντολµά µπουλµέ) ή µε 

ελαφρούς ξύλινους πήχεις επιχρισµένους (µπαγδατί), υπήρχαν περισσότερα 

παράθυρα και η απόληξη µε το έντονο γείσωµα της στέγης (συνήθως τριγωνικό). Το 

ισόγειο περιελάµβανε βοηθητικούς χώρους και αποθήκες, ενώ στον όροφο υπήρχαν 

τα δωµάτια.(Χ. Βοσκοπούλου 2000:7) 

Στην εσωτερική όψη προς την αυλή, υπήρχαν συχνά ηµιυπαίθριοι χώροι (χαγιάτια), 

ενώ η κλειστή αυλή του ισογείου, που διαχωριζόταν µε βαριά θυρόφυλλα από τον 

δρόµο, επικοινωνούσε ελεύθερα χωρίς τοίχους µε τον εσωτερικό κοινόχρηστο 

υπαίθριο χώρο. (Ι. Κασκαµανίδης 2004:79,80) 

«Στα ξύλινα σπίτια βαλκανικού τύπου, συνήθως αραιοχτισµένα, µέσα σε κήπους, ο 

ανοιχτός τύπος κάτοψης µε την παράθεση δωµατίων και την επικοινωνία µέσα από το 

χαγιάτι, συνυπάρχει µε την κλειστή τριµερή συµµετρική διάταξη του β' µισού του 

19ου αιώνα.(τα «λαϊκά» και «µακεδονικού τύπου» αντίστοιχα όπως προαναφέρθηκε) 

Μια πρώτη επίδραση από τον πρώιµο αθηναϊκό κλασικισµό αναγνωρίζεται στα 

ξύλινα διακοσµητικά στοιχεία των εξωτερικών όψεων των συµµετρικά οργανωµένων 
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κτηρίων (ψευδοπαραστάδες, κορνίζες και γείσα, πλαίσια ανοιγµάτων, τριγωνικό 

αέτωµα απόληψης). Ακολουθεί η µεταφορά των µορφολογικών αυτών στοιχείων από 

το ξύλο στο επίχρισµα, καθώς η σύνθεση έχει τώρα σαφέστερη αναφορά στα 

αθηναϊκά πρότυπα. 

Από τα τέλη του 19oυ αιώνα, παρατηρείται µια τάση για ανανέωση της µορφής του 

νεοκλασικισµού της πόλης της Φλώρινας, που εκδηλώνεται µε την προσφυγή στον 

χώρο των αυθεντικών προτύπων του εκλεκτισµού, των αναγεννησιακών και των 

µανιεριστικών. Το σύνολο, παρά τις διακριτικές εκλεκτικές αποκλίσεις των 

ρυθµολογικών στοιχείων, παραµένει πειθαρχηµένο στην γεωµετρία του 

παραδοσιακού κλασικισµού, µε τη σταθερή διαίρεση της όψης σε τρία µέρη και την 

οργάνωση των ανοιγµάτων σε κατακόρυφους άξονες. Η τριµερής αυτή διάρθρωση, 

µε την κεντρική είσοδο και τον εξώστη αντίστοιχα στον όροφο, αποτελεί ένα βασικό 

και επαναλαµβανόµενο µοντέλο, που διατηρήθηκε ως την οψιµότερη φάση του 

κλασικισµού των αρχών του 20oυ αιώνα».(Χ. Ζαρκάδα 2002:168,169) 

Η Φλώρινα ως πρωτεύουσα του οµώνυµου καζά εξοπλίζεται µε ∆ηµόσια κτίρια 

στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισµού της οθωµανικής αυτοκρατορίας, στα 

τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20oυ αιώνα. Την ίδια περίοδο η πόλη έχει 12 

χάνια, ιδιωτικά, και πολλούς νερόµυλους στο δυτικό τµήµα της. Επίσης αναφέρονται 

30 ξυλουργεία και εργαστήρια (σιδηρουργεία, βυρσοδεψία, βαρελοποιεία, κλπ.). 

Το µεγαλύτερο µέρος των κατοικιών και των δηµόσιων κτιρίων, κτίζονται την 

περίοδο του µεσοπολέµου (1915-1935), τόσο στον κεντρικό πυρήνα της 

(παραποτάµια) όσο και στους κεντρικούς δρόµους της πόλης.  

Στην πόλη της Φλώρινας σώζεται σήµερα ένα µικρό δυστυχώς τµήµα των 

παραδοσιακών κτιρίων, τόσο στην παραποτάµια περιοχή όσο και µέσα στον ιστό 

κυρίως του κεντρικού τµήµατος, δηλαδή µέσα στα όρια του ιστορικού της κέντρου. Η 

πλειοψηφία των κτιρίων είναι ιδιωτικές κατοικίες και κτίρια µικτής χρήσης 

(κατοικία- κατάστηµα). Είναι διαµορφωµένα συνήθως µε πέτρινη θεµελίωση, πέτρινο 

ηµι-υπόγειο και οπτοπλινθοδοµή στην ανωδοµή. Τα πατώµατά τους είναι ξύλινα, 

εκτός από τους υγρούς χώρους (κουζίνα, λουτρό). Η στέγη είναι κεραµοσκεπής, 

κατασκευασµένη µε ξύλινο σκελετό ανεξάρτητα από την τεχνολογία της κατασκευής 

του κτιρίου. Ο χρωµατισµός των κτισµάτων χαρακτηρίζεται από τη φανερή 

προτίµηση στα τεφροκίτρινα χρώµατα (ώχρες), χωρίς να λείπουν οι ‘’µαρµάρινες’’ ή 

τούβλινες διακοσµήσεις σε ορισµένα τµήµατα των κτιρίων. Μονοχρωµία (ώχρα, γκρι, 

άσπρο) χαρακτηρίζει τα νεοκλασικιστικά κτίρια µε εξαίρεση τη χρωµατική 
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διαφοροποίηση του βάθους (σκούρο κόκκινο, σκούρο γκρι). (Βοσκοπούλου Χ.-

Σιδηροπούλου Ε. 2004) 

Η αρχιτεκτονική των κτιρίων αυτών µε σαφείς ευρωπαϊκές επιρροές, 

χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια ως προς την όψη, σε αντίθεση µε την εσωστρεφή 

τάση στην οικοδόµηση των κατοικιών και των άλλων κτισµάτων του προηγούµενου 

αιώνα. Η κατασκευή τους ακολουθεί το γραµµικό σύστηµα και αναπτύσσονται στους 

παραποτάµιους δρόµους εκατέρωθεν του ποταµού Σακουλέβα  και στην οδό 

Μεγάλου Αλεξάνδρου µε την προέκταση της Παύλου Μελά. 

Η περιφερειακή λεωφόρος, ακολουθώντας παράλληλη πορεία, διαµορφώνει το 

βόρειο όριο του σχεδίου της πόλης. Ο παραποτάµιος δρόµος στη κεντρική συνοικία 

«Βαρόσι», φέρει την χαρακτηριστική ονοµασία "Boulevard", σηµατοδοτώντας τον ως 

χώρο αναψυχής και ψυχαγωγίας των κατοίκων, ενώ η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 

συγκεντρώνει σχεδόν αποκλειστικά την εµπορική δραστηριότητα. Το κέντρο των 

διοικητικών υπηρεσιών της Φλώρινας παραµένει στην αρχική του θέση, µε το 

δικαστικό και το νοµαρχιακό µέγαρο το κτίριο των φυλακών γύρω από την πλατεία 

∆ικαιοσύνης, ενώ το ∆ηµαρχείο βρίσκεται µόλις στο επόµενο οικοδοµικό τετράγωνο. 

(Χ. Ζαρκάδα 2002:168,169)  

Στα 1931 η Φλώρινα διαθέτει Γυµνάσιο, ∆ιδασκαλείο Αρρένων και Θηλέων, 

Γεωργική Σχολή, παρθεναγωγείο, Γεωργικό και Σιδηροδροµικό σταθµό, παράρτηµα 

της Εθνικής Τράπεζας, ενώ την ίδια χρονιά αρχίζει η κατασκευή του ∆ηµοτικού 

Νοσοκοµείου. (Βοσκοπούλου Χ.-Σιδηροπούλου Ε. 2004) 

Τα δηµόσια κτίρια της ελληνικής κοινότητας (Μητροπολιτικό Μέγαρο, 

Παρθεναγωγείο), χαρακτηρίζονται αναγεννησιακού ρυθµού, ενώ τα κτίρια της 

οθωµανικής διοίκησης (∆ιοικητήριο, ∆ηµαρχείο), ακολουθούν την τυπολογία των 

δηµόσιων κτιρίων του 18° αιώνα. Κοινό στοιχείο είναι η επιρροή από τον 

κλασικισµό. ∆ιατηρείται σχεδόν πάντα η κλασσική συµµετρική οργάνωση στην 

πρόσοψη, χαρακτηριστικό αυτών των κτιρίων ήδη από τον 19° αιώνα, µε την ελαφρά 

προεξοχή των άκρων και του µεσαίου τµήµατος, µε πρόπυλο στην κεντρική είσοδο 

και εξώστη στον όροφο (Ορφανοτροφείο Αρρένων, Γ' ∆ηµοτικό Σχολείο, Γεωργική 

Σχολή, Οικοκυρική Σχολή, Νοσοκοµείο). Ξεχωριστές περιπτώσεις αποτελούν το 

κτίριο της Εθνικής Τράπεζας σε νεοβυζαντινό ρυθµό, που ακολουθεί την τυπολογία 

των κτιρίων των τραπεζών και οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Σιδηροδροµικού 

Σταθµού του 1931 µε κλασικιστικές εξωτερικές όψεις, µια ειδική κατηγορία κτιρίων, 
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που τα συναντάµε από το τέλος του 19ου αιώνα στην ευρύτερη περιοχή.(Χ. Ζαρκάδα 

2002:169,170) 

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ 

«Οι προσπάθειες των αρχών της ελληνικής διοίκησης µετά το 1912, ιδιαίτερα όµως 

µετά το 1924, οπότε και αναχωρούν οι µουσουλµάνοι της περιοχής για την Τουρκία 

ως ανταλλάξιµοι, για αποδέσµευση από το οθωµανικό παρελθόν, οδήγησαν στην 

κατεδάφιση κάθε οθωµανικού µνηµείου και µακροπρόθεσµα συρρίκνωσαν τη 

συλλογική µνήµη των κατοίκων της πόλης».(Ι. Κασκαµανίδης 2004:75) 

Οι πρώτες πληροφορίες που έχουµε για την κοινωνική οργάνωση και τις 

οικονοµικές δραστηριότητες της πόλης την περίοδο µετά τον µεσαίωνα περίπου, 

προέρχονται από τον τούρκο περιηγητή  Εβλιγιά Τσελεµπή29, που το 1658 γράφει: «η 

πόλη της Φλώρινας έχει 6 συνοικίες και παραδεισένια αµπέλια, έχει πολλά τζαµιά, 

έχει δυο λουτρά, έχει εκατό καταστήµατα». Οι Τούρκοι κατακτητές µε την 

εγκατάστασή τους στη πόλη αρχίζουν να την οχυρώνουν χτίζοντας φρούρια, όπως 

έκαναν µε πολλές πόλεις της Μακεδονίας που κατέλαβαν. «Αυτό µαρτυρούσε η 

ύπαρξη Πύργων «Κουλέδων» που βρίσκονταν κατά µήκος, πιθανόν, της Κεντρικής 

οδού της πόλης, την οποία φύλαγαν στρατιώτες που διέµεναν στους Πύργους αυτούς. 

Υπολείµµατα αυτών των Κουλέδων υπήρχαν πριν από µερικά χρόνια, στην οδό 

Αθηνών (νυν Ταγµ. Φουλεδάκη), στην οδό Κ. Παλαιολόγου, στην οδό Κοντοπούλου 

(απέναντι από την ταβέρνα «Ευκλείδης»), στην οδό Πύρζα (πίσω από την οικία 

Πύρζα) και στην οδό Θράκης, πίσω από το παλαιό Τελωνείο, στην οικία του Μουφτή 

Χουλουσή Εφέντη». (Ε. Τσαπάνου 2000:8) 

Τα επτά τζαµιά 

«Το 1912 τον οθωµανικό χαρακτήρα της Φλώρινας τόνιζαν τα 7 τζαµιά (τα 3 

κτισµένα πάνω σε παλαιές εκκλησίες). Αυτά βρίσκονταν στη διασταύρωση των οδών 

Παύλου Μελά και Ιωάννου Άρτη, στην πλατεία Γεωργίου Μόδη, πίσω από τη 

σηµερινή τράπεζα Ελλάδος όπου έγινε η συγκέντρωση των Τούρκων για να 

παραδώσουν την πόλη στον ελληνικό στρατό και σήµερα σώζεται ένα υπόλειµµα του 

µεντρεσέ, στη διασταύρωση των οδών Κοντοπούλου και Γκώτση, στη διασταύρωση 

                                                           
29

 Ο Εβλιγιά Τσελεµπή ήταν Τούρκος χρονογράφος και περιηγητής. Γεννήθηκε στις  25 Μαρτίου 
1611 στην Κωνσταντινούπολη, πέθανε το 1682 στο Κάιρο. Βιβλία του Οδοιπορικό στην Ελλάδα, 
1668-1671: Πελοπόννησος, Νησιά Ιονίου, Κρήτη, Κυκλάδες, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
http://el.wikipedia.org/wiki Περισσότερα βλ. Σταυριανός 2007 :216-218 
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της λεωφόρου Αβέρωφ και οδού Νιγρίτης το λεγόµενο Κορσούµ 

Τζαµί».(Μποσδελεκίδου 2000:24) 

Τα 7 τζαµιά λειτούργησαν µέχρι το καλοκαίρι του 1924, οπότε αρχίζει η 

αναχώρηση των Οθωµανών πολιτών για την Τουρκία, βάσει της διάταξης της 

Συνθήκης της Λοζάνης περί ανταλλαγής των πληθυσµών. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

της πόλης στη συνεδρίαση της 12ης Απριλίου 1926, πρότεινε µετά από διαταγή  της 

Γενικής ∆ιοίκησης Θεσσαλονίκης και του Νοµάρχη Φλώρινας, την εισήγηση «Περί 

κατεδαφίσεως των πύργων και µιναρέδων των εν τη πόλει µας κειµένων 

µουσουλµανικών τεµένων” και ότι είναι “επιβεβληµένον να προβή ο ∆ήµος εις την 

άµεσον κατεδάφισην αυτών δεδοµένου άλλως τε ότι και η Τουρκική Κυβέρνησις εν Μ. 

Ασία κατέρριψεν παν το δυνάµενον να υπυνθυµίση την ποτέ ύπαρξιν εκκλησιών και 

άλλων χριστιανικών µνηµείων.» Οµόφωνα το Συµβούλιο αποφάσισε στις 12 Απριλίου 

1926 την άµεση κατεδάφιση των τζαµιών. (Ι. Κασκαµανίδης 2004:95) 

(ΓΑΚ:ΠΣ∆Σ.,12-4-1926,σ.366)  

Από τις πληροφορίες που µας παρέχονται από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, προκύπτει ότι η απόφαση για την κατεδάφιση των τζαµιών 

δεν ήταν αναγκαία για την αναµόρφωση του πολεοδοµικού ιστού της πόλης, διότι 

όλα τους ήταν ενταγµένα στα οικοδοµικά τετράγωνα που προέβλεπε το πολεοδοµικό 

σχέδιο του 1919 και δεν αποτελούσαν εµπόδια στην εφαρµογή του. Μάλλον 

αποτελούσε πράξη αντιπερισπασµού προς την πρακτική της τουρκικής κυβέρνησης η 

οποία «κατέρριψεν παν το δυνάµενον να υπενθυµίση την ποτέ ύπαρξιν εκκλησιών και 

άλλων χριστιανικών µνηµείων.».(Ι. Κασκαµανίδης 2004:95) 

Έτσι τα τζαµιά κατεδαφίστηκαν µε εξαίρεση το Κουρσουνλού τζαµί και αυτό που 

βρισκόταν στην οδό Νερέτης. Και τα δύο εγκαταλείφτηκαν, µε αποτέλεσµα το πρώτο 

να καταρρεύσει λόγω µη συντήρησης τη δεκαετία του 1970 και από το δεύτερο να 

έχει αποµείνει σήµερα ένα µέρος της τοιχοποιίας (αναλύεται λεπτοµερώς παρακάτω). 

Η εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση, σχετίζεται µάλλον µε τη θέση που βρίσκονταν. 

Με την εφαρµογή του νέου σχεδίου της πόλης, και οι δύο συνοικίες που 

περιελάµβαναν τα παραπάνω τζαµιά, υποβαθµίστηκαν εµπορικά. Έτσι δεν θα 

δηµιουργούνταν προβλήµατα στην πολεοδοµική ανασυγκρότηση της πόλης και τις 

µελλοντικές αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου.(Ι. Κασκαµανίδης 2004:95) 

 

 

 



44 

 

“Ο Τετράγωνος Πύργος” (La tour carre) 

Ένα κτίσµα ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, της οθωµανικής περιόδου, 

ήταν το Ρολόι, γνωστό από πολλές φωτογραφίες και καρτ-ποστάλ των γάλλων 

στρατιωτών (το πλούσιο αρχείο της περιόδου 1914-1918).  

 

“Ο Τετράγωνος Πύργος” (La tour carre) http://www.cityoflorina.gr 

 

Βρισκόταν δυτικά της συµβολής των οδών Κ. Πουλάκα και Μ. Αλεξάνδρου, όπου 

σήµερα υπάρχει τριώροφο κτίσµα.(Ι. Κασκαµανίδης 2004:100,101) 

Για να διανοιχθεί η πλατεία και να λάβει την µορφή που προβλεπόταν από το 

ρυµοτοµικό σχέδιο, έπρεπε να κατεδαφιστεί το παλαιό ρολόι. Ο Νοµοµηχανικός της 

Φλώρινας µε τα υπ’ αρ. 488/1927 και 669/1927 έγγραφά του παρακαλεί το ∆ηµοτικό 

συµβούλιο να αποφασίσει σε σύντοµο χρόνο για την «κατεδάφισιν του 

πεπαλαιωµένου και ακαλαίσθητου πύργου του ωρολογίου» Και το ∆ηµοτικό 

συµβούλιο µε την υπ’ αρ.193/11-7-1927 απόφασή του «εγκρίνει την κατεδάφισιν του 

επί Τουρκοκρατίας οικοδοµηθέντος Πύργου του ωρολογίου της πόλεως Φλωρίνης 

κειµένου επί της διασταυρώσεως των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Παπακωνσταντίνου 

Νερέτης». Η κατεδάφιση πραγµατοποιείται µε δηµοπρασία και κατά την άποψη του 

Νοµοµηχανικού «θα ευπρεπισθή το κεντρικόν αυτό σηµείον της πόλεως και θα 

διευρυνθή η οδός Μ. Αλεξάνδρου εις το δυτικώτερον αυτής τµήµα εις το οποίον 

σήµερον η κυκλοφορία των αυτοκινήτων είναι δυσχερής και επικίνδυνος». (Ε. 

Τσαπάνου 2002:12,13) 

«Στον τριγωνικό χώρο όπου σήµερα βρίσκεται η προτοµή του Ι. Καραβίτη, υπήρχε 

κατοικία που ανήκε στον Μουράτ Μπέη Κερίµ Αγά η οποία σύµφωνα µε το σχέδιο 

πόλης έπρεπε να κατεδαφιστεί για να δηµιουργηθεί η µικρή πλατεία για να 

διαπλατυνθούν οι παρακείµενες οδοί. Σε σχετική του απόφαση το ∆ηµοτικό 
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Συµβούλιο αποφασίζει την κατεδάφισή του και “επιφυλάσσεται να δώσει 

αποζηµίωση στον ιδιοκτήτη”. Η απόφαση αυτή πάρθηκε στη συνεδρίαση της 15ης 

Μαρτίου 1928, τέσσερα χρόνια µετά την αποχώρηση των µουσουλµάνων από την 

πόλη. Συνεπώς, γεννιέται το ερώτηµα αν και µετά την Ανταλλαγή των Πληθυσµών 

παραµένουν στην πόλη µουσουλµάνοι».(Ι. Κασκαµανίδης 2004:100,101) 

Πολλοί Τούρκοι προσπάθησαν µε νοµιµοφανείς διαδικασίες (βλ. αλβανοποιήσεις 

στην ενότητα «Η έλευση των προσφύγων») µε σκοπό να εξαιρεθούν από τις 

ανταλλαγές και να διατηρήσουν τις περιουσίες τους. Ίσως εδώ να υπάρχει απάντηση 

στο παραπάνω ερώτηµα. 

Το αρχαίο λουτρό 

Σύµφωνα µε τον Εβλιγιά Τσελεµπή που επισκέφτηκε την Φλώρινα µετά τα µέσα 

του 17ου αιώνα (περίπου το 1661), στην πόλη υπάρχουν δύο λουτρά, από τα οποία το 

ένα είναι πιθανόν βυζαντινό (αναφέρεται ως πολύ ευχάριστο και αρχαίο λουτρό, 

δηλαδή προγενέστερο της κατάληψης της Φλώρινας από τους Τούρκους). 

(Οικονόµου Α.-Στόιος Α. 2013: 19) Ήταν το πιο παλιό κτήριο της Φλώρινας, κάτι 

που φανερώνει ότι ο οικιστικός πυρήνας της πόλης ήταν από εκείνη την εποχή το 

Βαρόσι. Τα ερείπια του λουτρού υπήρχαν µέχρι το 1924.(∆. Μεκάσης 

http://florineanews.blogspot.gr) 

 

Το αρχαίο λουτρό της Φλώρινας 

  

 

Στο κόκκινο πλαίσιο το ξύλινο σπίτι που οικοδοµήθηκε  
πάνω στα ερείπια του αρχαίου λουτρού.  (Γαλλική καρτ-ποστάλ του 1918) 

(∆. Μεκάσης http://florineanews.blogspot.gr) 
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∆εν γνωρίζουµε ακριβώς πότε έκλεισε το αρχαίο αυτό λουτρό. Πιθανότατα τον 19ο 

αιώνα, επειδή ο τρούλος του είχε καταρρεύσει από κάποιον σεισµό. Το κτήριο ούτε 

επισκευαζόταν ούτε γκρεµιζόταν. Γι αυτό ο Τούρκος ιδιοκτήτης του έχτισε ένα 

ξύλινο διώροφο σπίτι πάνω από τα ερείπια του λουτρού. Ο χώρος του λουτρού 

άλλαξε χρήση και έγινε αποθήκη. Οι ονοµασίες όµως «Τα λουτρά της αγοράς» ή «Τα 

µεγάλα λουτρά» παρέµειναν µέχρι την κατεδάφιση των ερειπίων. Πράγµατι το 

λουτρό αυτό ήταν µεγάλο σε αντίθεση µε το λουτρό της πλατείας ∆ικαιοσύνης, που 

ήταν µικρό και σώζεται µέχρι σήµερα. 

Το κτήριο ανήκε στην οικογένεια του Οµέρ Αγά. Φαίνεται ότι οι Τούρκοι όταν 

κατέλαβαν την πόλη άρπαξαν τις περιουσίες των Ρωµιών, καθώς πολλά ακίνητα 

αυτού του δρόµου ανήκαν στην οικογένεια του Οµέρ Αγά. Αυτός έµενε σε ένα 

αρχοντικό, που υπάρχει και σήµερα, πίσω από µια σειρά µαγαζιών και δίπλα στα 

λουτρά. Όλα τα µαγαζιά και σπίτια αυτού του δρόµου, αλλά και πολλά µαγαζιά στον 

Κεντρικό δρόµο ήταν δικά του. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσµών, ο Οµέρ Αγάς, 

έχασε την ακίνητη περιουσία του και αναχώρησε για την Τουρκία. Τα λουτρά 

πουλήθηκαν, από την Κτηµατική Υπηρεσία των Ανταλλαξίµων. Ο νέος ιδιοκτήτης 

αποφάσισε να κατεδαφίσει το ξύλινο κτήριο και τα ερείπια του παλιού λουτρού, για 

να χτίσει ένα σπίτι. Το 1924, γκρεµίζονται τα ερείπια των λουτρών. Τα λουτρά ήταν 

φτιαγµένα από πελεκηµένες πέτρες γρανίτη, σκληρά τούβλα και ασβέστη. Το δάπεδο 

ήταν από µαρµάρινες µεγάλες πλάκες. Το 1925, στην θέση των λουτρών χτίστηκε ένα 

εκλεκτικιστικό – νεοκλασικό σπίτι, που σήµερα είναι ένα από τα ωραιότερα της 

Φλώρινας της περιόδου του Μεσοπολέµου.  

Από τις ανασκαφές που έγιναν στο λόφο του Αγ. Παντελεήµονα, γνωρίζουµε ότι οι 

Λυγκηστές δεν είχαν λουτρά. Αυτά εµφανίστηκαν κατά την Ρωµαϊκή περίοδο και 

αργότερα. Στα χρόνια του Ιουστινιανού χτίστηκαν πολλά δηµόσια λουτρά σε µικρές 

και µεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας. Ίσως τότε χτίστηκαν τα λουτρά της 

Φλώρινας, όπως και το κάστρο στην κορυφή του βουνού. Τα λουτρά της αγοράς 

καταλάµβαναν έναν χώρο µεγαλύτερο των 100 τετραγωνικών µέτρων. Ο µεγάλος 

αυτός χώρος µας επιτρέπει να φανταστούµε τα λουτρά µε µπανιέρες ζεστού και 

κρύου νερού, σύµφωνα µε τις περιγραφές άλλων βυζαντινών λουτρών. 

Στην αυλή του σπιτιού, όπου βρίσκονταν τα λουτρά υπήρχε µια µεγάλη µαρµάρινη 

πλάκα µε διακοσµητικά σχέδια. Η µαρµάρινη αυτή πλάκα παραδόθηκε στο 

Αρχαιολογικό Μουσείου Φλώρινας, το 1969. 
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Τα παλιά λουτρά της αγοράς, στο κέντρο της βυζαντινής πόλης, είναι ένα 

αποδεικτικό στοιχείο, που φανερώνει ότι η πόλη υπήρχε στην Βυζαντινή περίοδο και 

µάλιστα ήταν αρκετά µεγάλη. ∆ιέθετε και λουτρά και αγορά και εµπορικούς δρόµους, 

αλλά και κάστρο στην κορυφή του βουνού για την άµυνά της. Αντίθετα, νωρίτερα 

στην Ρωµαϊκή εποχή, πιθανότατα ήταν ένα µικρό και ασήµαντο χωριό, το οποίο δεν 

αναφέρεται από τους αρχαίους συγγραφείς.    

Τα ερείπια των λουτρών αυτών, στους Ρωµιούς Φλωρινιώτες θύµιζαν το Βυζάντιο. 

Αυτός είναι ο λόγος που ο ∆ήµος Φλώρινας, το 1915, ονόµασε αυτήν την οδό, ως 

οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.(∆. Μεκάσης http://florineanews.blogspot.gr) 

ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ 

 

 

 

 

Λουτρό. Υπάρχουσα κατάσταση 

α. ∆ιαµήκης τοµή & β. Κάτοψη-Οικοδοµικές φάσεις 

(Α. Οικονόµου- Α. Στόιος 2013:21,22) 

 

   Ο Εβλιγιά Τσελεµπή δεν αναφέρει στοιχεία για το δεύτερο λουτρό. Πρόκειται για 

µεταγενέστερη κατασκευή της οθωµανικής περιόδου, µικρότερο από το βυζαντινό, σε 

αντίθεση µε το οποίο, αυτό είναι κτισµένο σε µη κεντρικό σηµείο. Βρίσκεται κοντά 

στην κοίτη του ποταµού Σακουλέβα, δυτικά της Πλατείας ∆ικαιοσύνης, στο 

κατώτερο τµήµα της οδού Αριστοτέλους. (∆. Μεκάσης :1994 34-39) Λειτουργούσε 

σίγουρα µέχρι το 1959 ίσως και µερικά χρόνια αργότερα.(προσωπική µαρτυρία της 

µητέρας µου). Τα επόµενα χρόνια  το λουτρό εγκαταλείφθηκε, ο χώρος των 
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αποδυτηρίων, που ήταν σε επαφή µε το λουτρό (µονώροφο κτίσµα του 20ου αιώνα) 

σταδιακά φθείρεται, µε αποτέλεσµα την ερείπωσή του. Το 2008, κατά τη διάρκεια 

εργασιών εξυγίανσης από τη 16η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τα ερείπια αυτού 

του κτίσµατος κατεδαφίστηκαν.(Α. Οικονόµου- Α. Στόιος 2013:19) 

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. Υπάρχουν 

επίσης δύο χώροι επέκτασης του λουτρού, ένα ατοµικό λουτρό και ένας προθάλαµος  

µε θολωτή κάλυψη, καθώς  και τρίτος χώρος µε οριζόντια νεότερη κάλυψη. Σήµερα η 

πρόσβαση στο λουτρό γίνεται από τον προθάλαµο, ενώ υπήρχε και δεύτερη είσοδος 

µεταγενέστερη, η οποία έχει καταστραφεί. (Α. Οικονόµου- Α. Στόιος 2013:19, 20) 

Η τοιχοποιία του λουτρού έχει κατασκευαστεί µε τοπικούς λίθους, οπτόπλινθους 

και ασβεστοκονίαµα. Η αρχική κάλυψη του λουτρού πραγµατοποιείται µε 

σχιστολιθικές πλάκες, που συναντάται και σε άλλα µέρη (Ήπειρος). Σήµερα 

διακρίνεται  µόνο στα κατώτερα σηµεία, αφού η εξωτερική επιφάνεια του θόλου έχει 

καλυφθεί µε τσιµεντοκονία. Στα υπόλοιπα τµήµατα (καζάνι, προθάλαµος και ατοµικό 

λουτρό) σώζονται αρκετές από τις αυθεντικές πλάκες. (Α. Οικονόµου- Α. Στόιος 

2013:20,21) 

Το οθωµανικό λουτρό έχει κατασκευαστεί σε τρεις περιόδους. Το αρχικό τµήµα 

προσδιορίζεται σύµφωνα µε την επιµεληµένη κατασκευή της λιθοδοµής (τοπικές 

λαξευµένες πέτρες και γωνιόλιθοι) και την αναφορά του Τσελεµπή (1661) στα τέλη 

του 16ου αιώνα ή τις αρχές του 17ου αιώνα. Κατά το δεύτερο µισό του 18ου αιώνα 

προστέθηκε το ατοµικό λουτρό και ο προθάλαµος. Κατά τον 19ο αιώνα, έγιναν 

επεµβάσεις στις τοιχοποιίες, ενώ κατά τις αρχές του 20ου αιώνα, προστέθηκε µονώ-

ροφο κτίσµα αποδυτηρίων σε επαφή µε το λουτρό. Το αρχικό κτίσµα ακολουθεί την  

τυπολογία  των λουτρών µικρών διαστάσεων (µε θερµό χώρο και καζάνι) όπως τα 

λουτρά της Αρχαίας Κορίνθου, του Κάστρου Καστελλόριζου και της Πισιόνας 

Βασιλικών. Με την προσθήκη των υπόλοιπων χώρων, ο τύπος του λουτρού 

διαφοροποιείται και η κάτοψη παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία µε το λουτρό της 

Απολλωνίας, στη Βόλβη Λαγκαδά. (Α. Οικονόµου- Α. Στόιος 2013:21, 22) 
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Λουτρό. Υπάρχουσα κατάσταση α. Β∆ όψη & β. ΒΑ όψη 

(Α. Οικονόµου- Α. Στόιος 2013:20) 

 

 

 

Ο ΜΙΝΑΡΕΣ ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Μιναρές. Υπάρχουσα κατάσταση 

α. Κάτοψη, β. Ν∆ Όψη & γ. ΒΑ Όψη(Α. Οικονόµου- Α. Στόιος 2013:24) 

 

Ο µιναρές αποτελεί το εναποµείναν τµήµα του τζαµιού της αγοράς και βρίσκεται 

στην οδό Παπακωνσταντίνου Νερέτης. Ο Τσελεµπή αναφέρεται στο τζαµί «που 

βρίσκεται µέσα στην αγορά, το οποίο συχνάζεται από πολλούς πιστούς». Το κτιριακό 

συγκρότηµα περιελάµβανε έναν τεκέ δερβίσηδων του Τάγµατος Halveti, τον ξενώνα 

του τεκέ, ένα µεντρεσέ (ιεροδιδασκαλείο βλ. υποσηµείωση 5) και ένα δερβίσικο 
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µαυσωλείο, που περιέβαλαν την εσωτερική αυλή του τεµένους. (Α. Οικονόµου- Α. 

Στόιος 2013:24) 

 Το τζαµί είχε µιναρέ µε ύψος µεγαλύτερο από 15 µέτρα, που εφάπτονταν στο κτίριο. 

Κατά την περίοδο 1953-1954 το τζαµί κατεδαφίστηκε εξολοκλήρου εκτός από ένα 

τµήµα της βάσης του µιναρέ. (∆. Μεκάσης 2003 :18-32) 

Ο µιναρές έχει εξαγωνική, παράγωνη κάτοψη. Η είσοδος στο εσωτερικό 

πραγµατοποιείται από το ανατολικό τµήµα, το οποίο ήταν σε επαφή µε το τέµενος. 

Εσωτερικά υπάρχει κυκλική σκάλα που οδηγεί στο επάνω µέρος. Στο επάνω µέρος 

υπάρχει τµήµα µε µορφή κόλουρου κώνου, που αποτελούσε την βάση στήριξης του 

κυρίως τµήµατος του µιναρέ. Στην νότια όψη σώζεται στενό άνοιγµα µε µορφή 

τυφεκιοθυρίδας σε ύψος 340 εκ. από το έδαφος. (Α. Οικονόµου- Α. Στόιος 2013:24) 

Η κατασκευή της βάσης του µιναρέ γίνεται µε τρεις σειρές πλίνθων οριζόντια και 

δύο κατακόρυφα. Το συνολικό ύψος είναι ίσο µε 380 εκ. Η λιθοδοµή είναι 

κατασκευασµένη κυρίως µε ποταµίσιες πέτρες,  κονίαµα (κουρασάνι) ως συνδετικό 

υλικό και καλύπτεται µε επίχρισµα.  

Η µορφολογία του µιναρέ τον τοποθετεί µεταξύ 15ου και  17ου αιώνα. Παρόµοια 

κτίσµατα συναντάµε στο Μπεράτι, όπως ο µιναρές του παλιού τζαµιού µέσα στο 

κάστρο (15ος αιώνας), ο µιναρές του Βασιλικού Τζαµιού (15ος αιώνας) και ο µιναρές 

του Kursunlu Cami (16ος αιώνας). Επίσης, στο Τζαµί Φαίκ Πασά στο Μαράτι της 

Άρτας (15ος αιώνας), στο Αλατζά Ιµαρέτ της Θεσσαλονίκης (15ος αιώνας) και στο 

Ζιντζιρλί Τζαµί Σερρών(15ος αιώνας). 

Όµως ο τρόπος κατασκευής του µιναρέ παραπέµπει σε νεότερο κτίσµα του 

δεύτερου µισού του 18ου αιώνα. Πιθανότατα, ο µιναρές κτίστηκε στη θέση 

παλαιότερου και χαµηλότερου µιναρέ, αφού το τζαµί της αγοράς πρέπει να ήταν ένα 

από τα πρώτα τεµένη που κτίστηκαν στη Φλώρινα µετά την κατάκτηση της από τους 

Τούρκους (1385-86). (Α. Οικονόµου- Α. Στόιος 2013:24) 
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Ο ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ (ΚΟΥΛΕΣ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

Κουλές. Υπάρχουσα κατάσταση 
α. ΝΑ Όψη, β. ΒΑ Όψη 

και γ. ∆ιαµήκης τοµή(Α. Οικονόµου- Α. Στόιος 2013:24) 
 

 

Ο οθωµανικός αµυντικός πύργος (κουλές) βρίσκεται στην οδό Ταγµ. Φουλεδάκη 

(πρώην οδός Αθηνών). Μία µεγάλη κατοικία µε χαγιάτι του 19ου αιώνα ήταν 

κτισµένη σε επαφή µε τον πύργο και πιθανότατα αποτελούσε τµήµα της ίδιας 

ιδιοκτησίας. Στη νότια πλευρά του πύργου υπήρχε και δεύτερη κατοικία του δεύτερου 

µισού του 19ου αιώνα, η οποία σώζεται σήµερα αλλοιωµένη. Σε άγνωστη χρονική 

στιγµή ο ανώτερος όροφος του πύργου καταστράφηκε και το ισόγειο του πύργου 

στεγάστηκε ξανά µε τρίρριχτη κεραµοσκεπή κάλυψη. Κατά τον 20ο αιώνα, ο κουλές 

χρησιµοποιήθηκε ως αποθηκευτικός χώρος από τους περίοικους, αλλά η ύπαρξη του 

δεν ήταν ευρύτερα γνωστή. (Α. Οικονόµου- Α. Στόιος 2013:26) 

Το 1985, τµήµα του πύργου καταστράφηκε κατά την κατεδάφιση διπλανών 

κτισµάτων για την ανέγερση οικοδοµής, µε αποτέλεσµα να αποκαλυφθεί το 

εσωτερικό του. (∆. Μεκάσης 2008 :7) 

 «Μετά από σχετικές ενέργειες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, έγινε αναστολή και 

τροποποίηση της άδειας ανέγερσης της οικοδοµής, ενώ ταυτόχρονα, το κτίσµα 

χαρακτηρίστηκε διατηρητέο και παρέµεινε ως έχει». (Α. Οικονόµου- Α. Στόιος 

2013:26) 

Ο κουλές έχει τετραγωνική κάτοψη. Πάνω από την είσοδο στην εξωτερική πλευρά, 

υπάρχει ηµικυκλικό τόξο το οποίο έφερε επιγραφή. Ο εσωτερικός χώρος έχει ύψος 
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475 εκ. και καλύπτεται µε ηµισφαιρικό θόλο που στηρίζεται σε τέσσερα ηµιχώνια. 

Στα ηµιχώνια αυτά και στους τέσσερις τοίχους διαµορφώνονται οκτώ οξυκόρυφα 

ισλαµικά τόξα. Στην ανατολική γωνία υπάρχει υπερυψωµένη σκάλα, η οποία 

οδηγούσε στο δεύτερο όροφο, που σήµερα δεν υφίσταται.  

Τέτοιοι αµυντικοί πύργοι σε ιδιοκτησίες πλούσιων γαιοκτηµόνων ήταν 

συνηθισµένοι κατά τον 18ο αιώνα σε αρκετές περιοχές του βαλκανικού χώρου όπως 

στο Κράτοβο. (Α. Οικονόµου- Α. Στόιος 2013:27) 

Η τοιχοποιία του κουλέ είναι δοµηµένη από αργολιθοδοµή Οι τοίχοι του 

κατώτερου επιπέδου έχουν µεγάλο πάχος περίπου ενός µέτρου. Στην είσοδο υπάρχει 

ηµικυκλικό τόξο από οπτόπλινθους, ενώ στην εσωτερική πλευρά οξυκόρυφο τόξο. Τα  

ηµιχωνία, τα τόξα και ο θόλος κατασκευάζονται µε οπτόπλινθους. Η εξωτερική 

κάλυψη πραγµατοποιείται µε βυζαντινά κεραµίδια. Η κατασκευή της εσωτερικής 

σκάλας, που οδηγεί στο επάνω µέρος, περιλαµβάνει λίθινα τµήµατα, ενώ η οροφή της 

διαµορφώνεται µε λίθινες πλάκες. (Α. Οικονόµου- Α. Στόιος 2013:27) 

Ο κουλές είχε αρχικά και δεύτερο επίπεδο από το οποίο σώζεται µόνο ένα τµήµα 

του ανατολικού τοίχου µε ένα εξωτερικό άνοιγµα κλεισµένο σε δεύτερη φάση, την 

απόληξη της σκάλας και ένα δεύτερο µικρότερο άνοιγµα αντιδιαµετρικά. 

Ο τρόπος χάραξης και κατασκευής του κουλέ, τον τοποθετούν µε ασφάλεια στα 

τέλη του 18ου ή στις αρχές του 19ου αιώνα. Η τυπολογία του (τετραγωνική κάτοψη 

µε µια είσοδο) είναι χαρακτηριστική για τα αµυντικά κτίσµατα κατοικίας-πύργου της 

οθωµανικής περιόδου. (Α. Οικονόµου- Α. Στόιος 2013:27,28) 

Οι µελετητές-αρχιτέκτονες Α. Οικονόµου και Α. Στόιος έχουν κάνει µια λεπτοµερή 

αποτύπωση των εναποµεινάντων οθωµανικών µνηµείων της Φλώρινας. Περιγράφουν 

µε σαφήνεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε κτίσµατος. Αναδεικνύουν τους 

θαυµαστούς τρόπους κατασκευής περασµένων αιώνων που µας εντυπωσιάζουν.   Οι 

θολωτές οροφές στηριζόµενες σε ηµιχώνια µε φωτισµό µέσα από περιµετρικές οπές, 

η τοιχοποιία του µιναρέ µε τρεις σειρές πλίνθων οριζόντια και δύο κατακόρυφα, τα 

εντυπωσιακά οξυκόρυφα ισλαµικά τόξα του κουλέ. Προτείνουν την αποκατάσταση 

των µνηµείων που θα τα καθιστά ασφαλή και επισκέψιµα και για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς,  καθώς και την δυνατότητα λειτουργίας µουσείου στον χώρο του λουτρού, 

όπου µε φωτογραφίες και αρχιτεκτονικά σχέδια θα γίνεται κατανοητή η λειτουργία 

του. Ευχής έργο η πρότασή τους να υλοποιηθεί κάποτε από τους αρµόδιους φορείς. 
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ΑΓΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 

 

Ο παλιός Άγιος Παντελεήµονας (περιοδικό «Αριστοτέλης». 1941-1951, 50 χρόνια, εορταστικός 

τόµος, βραβείο Ακαδηµίας Αθηνών, Φλώρινα 1991, σελ. 69). 

 

 

Ο ναός του Αγίου Παντελεήµονος Φλωρίνης σήµερα http://www.cityoflorina.gr 

 

Το 1890  η εξαρχική30  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 τρείς 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 Ναός Φλωρίνης. (συνέντευξη ∆. Μεκάση)     

                                                           
30

 Oι πατριαρχικοί είναι οι χριστιανοί που ανήκουν στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία του 
Οικουµενικού Πατριαρχείου. Οι εξαρχικοί είναι σχισµατικοί που το 1870 προχώρησαν στη 
συγκρότηση της Βουλγαρικής εξαρχίας. Για περισσότερα στοιχεία βλ. Σ. Βούρη (2002 :137). 
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Ο ναός κατεδαφίστηκε την περίοδο της δικτατορίας τον Μάιο του 197131, 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. (Σ. Βούρη 

2002:138)  

Στον πανηγυρικό τόµο για την εικοσαετία του «νέου» Αγίου Παντελεήµονα 

αναφέρεται ότι «ο παλαιός ναός κτίσθηκε το 1890 από σχισµατικούς της Φλώρινας.» 

Και ο παλιός ιερέας του ναού Αθανάσιος Ρούκαλης εξηγεί: «Έφερα βαρέως το ότι ο 

µητροπολιτικός ναός είχε σχήµα σλαβικό, και εσωτερικά και εξωτερικά. Είχε τρεις 

τρούλους επάνω σε σλαβικό ρυθµό. Όλα τα παράθυρά του ήταν σε σλαβικό ρυθµό. 

Μέσα οι εικόνες του τέµπλου ήσαν γραµµένες µε σλαβικά γράµµατα και πάνω σ' 

αυτά είχαν γραφεί ελληνικά. Σε περιπτώσεις που είχαν σβηστεί ή είχαν ξεθωριάσει τα 

ελληνικά γράµµατα, φαίνονταν ακόµη τα σλαβικά. Αυτό δεν µπορούσα να το δεχτώ.» 

Το πρώτο που έκανε ήταν να αποµακρύνει τις εικόνες. «Η επιτροπή της Γενικής 

∆ιοικήσεως Μακεδονίας παρέλαβε τις εικόνες και τις κατέθεσε σε κάποια υπηρεσία.» 

Ακολούθησε η αγία τράπεζα που διαρρυθµίστηκε «για να µη φαίνεται καθόλου ίχνος 

σλαβικής νοοτροπίας». Και τέλος έβαλε τεχνίτες και «διόρθωσαν» όλα τα παράθυρα. 

«Έτσι ο ναός απέκτησε χρώµα ελληνορθόδοξο. Έφυγε τελείως το σλαβικό.» 

Και αφού τον «διόρθωσαν» καλά καλά, τον κατεδάφισαν. (Ελευθεροτυπία, 

16/1/2000) 

Στο ίδιο αφιέρωµα της Ελευθεροτυπίας, γράφει ο Μίµης Σουλιώτης32: «Φριχτές 

όµως ήσαν οι κατεδαφίσεις των εκκλησιών (και του όµορφου Οικονοµικού 

Γυµνασίου της Φλώρινας, µέσα σ' ένα Σαββατοκύριακο αργίας!) µε την επίκληση της 

περιβόητης «εθνικής ευαισθησίας»  

Το ακόµη φρικτότερο είναι ότι οι εικόνες, η βαθέως µελωδική Ρώσικη καµπάνα, το 

περίφηµο ρολόι και άλλα δεν τοποθετήθηκαν ξανά στον µητροπολιτικό ναό του 

Αγίου Παντελεήµονα. Εξαφανίσθηκαν από προσώπου γης. Πού βρίσκονται; Σιωπή. 

Αλλά γιατί γκρεµίζονται κι αφανίζονται όλα αυτά; ∆ιότι «ήσαν Βουλγάρικα». 

«Ο παλαιός ναός του άγιου Παντελεήµονα Φλωρίνης (επάνω αριστερά) δεν είχε 

καµιά αρχαιολογική αξία. Κτίστηκε τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1890-1900, 

                                                           
31

 Εφηµ. ΕΘΝΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 1/5/1971 αρ. φύλλου 2225: « Κατεδαφίζεται ο Ιερός Ναός του Αγίου 
Παντελεήµονος, προκειµένου στην θέση του να ανεγερθεί µεγαλοπρεπής οµώνυµος Ιερός Ναός. Προς 
τούτο, ο πρωθυπουργός κ. Παπαδόπουλος διέθεσε ήδη πίστωσιν 1.000.000 δρχ.»  
32

 Ο ποιητής Μίµης Σουλιώτης ήταν τότε επίκουρος καθηγητής Λογοτεχνίας στην Παιδαγωγική Σχολή 
Φλώρινας του ΑΠΘ. Σήµερα δεν είναι πια κοντά µας. 



55 

 

όταν οργίαζε η Βουλγαρική προπαγάνδα. Οι Τούρκοι που βρίσκονταν ακόµα στην 

περιοχή είχαν δώσει προνόµια στους Σέρβους και στην Βουλγαρική προπαγάνδα. Η 

ύπαρξη διαφόρων εθνικοτήτων στην Μακεδονία αποτελούσε για τους Τούρκους το 

καλύτερο µέσο για την εφαρµογή του δόγµατος  “διαίρει και βασίλευε”. Τον ίδιο 

καιρό ο Γάλλος πρόξενος του Μοναστηρίου Ledaux επισηµαίνει· ότι ο Ελληνισµός 

κυριαρχεί σ” ολόκληρο το βιλαέτι Μοναστηρίου κι ότι η πλειοψηφία των 

αλβανοφώνων και σλαβοφώνων κατοίκων της περιοχής έχει ελληνική συνείδηση…» 

(βλ. περιοδικό «Αριστοτέλης», 1941-1951, 50 χρόνια, εορταστικός τόµος, βραβείο 

Ακαδηµίας Αθηνών, Φλώρινα 1991, σελ. 69). 

 

 

 

 

 

 

 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

 

 

Το παλιό Γυµνάσιο http://www.cityoflorina.gr 
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Το 3ο Γυµνάσιο σήµερα http://www.cityoflorina.gr 

Οι πληροφορίες που ακολουθούν αντλούνται από το «Ηµερολόγιον 2002» της 

περιβαλλοντικής οµάδας µαθητών του Εσπερινού Γυµνασίου-Λυκείου που 

στεγάζεται σήµερα στο κτίριο. Οι µαθητές µε την αρωγή των καθηγητών τους 

ευελπιστούν να συµβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των συµπολιτών µας στο θέµα 

της διατήρησης των παραδοσιακών κτιρίων της Φλώρινας. Το εσωτερικό του 

ηµερολογίου περιλαµβάνει φωτογραφίες κτιρίων που έχουν διασωθεί καθώς και 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την αρχιτεκτονική και την ιστορία τους. 

Επίσης πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του σχολείου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση  3gym-florin.flo.sch.gr/to%20sxolio%20mas.htm 

Το κτίριο χτίστηκε την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Πρόκειται για  διώροφο 

εκλεκτικιστικό κτίσµα µε πέτρινο ηµιυπόγειο και διπλή σειρά από σοφίτες. 

Χαρακτηριστικές είναι οι τοξοειδής λεπτοµέρειες στα παράθυρα του ορόφου και 

τα φουρούσια της στέγης, µακεδονίτικης τεχνοτροπίας. Η συµπαγής κατασκευή 

(συµµετρική ως προς τον κεντρικό άξονα της εισόδου που τονίζεται από την µαρκίζα 

στον όροφο), η τάση για λειτουργικότητα και ασφάλεια, καθώς και η λιτότητα που το 

χαρακτηρίζουν παραπέµπουν σε µια αρχιτεκτονική κτιρίου της Κεντρικής Ευρώπης ή 

Βόρειας Βαλκανικής. 

Χτίστηκε την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα από τους Βουλγάρους και 

λειτούργησε ως Βουλγαρικό σχολείο για µικρό χρονικό διάστηµα.  
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Σεπτέµβριος 1914: λειτουργεί ως µεικτό Ελληνικό Γυµνάσιο µε την ονοµασία 

«Γυµνάσιον Εν Φλωρίνη» για το διάστηµα από 1914-1921 και µε την ονοµασία 

«Γυµνάσιον Φλωρίνης» για το διάστηµα 1922-1937. 

Σεπτέµβριος 1937: το σχολείο λειτουργεί πλέον ως «Γυµνάσιον Αρρένων 

Φλωρίνης» [Από το 1944 συστεγάζεται και το «Γυµνάσιον Θηλέων» καθώς το 

ιδιωτικό οίκηµα στο οποίο στεγαζόταν καταστρέφεται από βοµβαρδισµούς της 

Συµµαχικής Αεροπορίας µε αποτέλεσµα το σχολείο να λειτουργεί σε δύο βάρδιες]. 

1949-1950: ιδρύεται και στεγάζεται στο ίδιο κτίριο η Εµπορική Σχολή (µεικτή), η 

οποία λειτουργεί ως το 1963-1964. 

1961: ιδρύεται το Οικονοµικό Γυµνάσιο (µεικτό) µε αποτέλεσµα η Εµπορική 

Σχολή να λειτουργεί µε τις τρεις τελευταίες τάξεις. 

1964: το Οικονοµικό Γυµνάσιο διασπάται σε: α) Β΄ Γυµνάσιο Αρρένων (αν και 

µεικτό) και β) Οικονοµικό Λύκειο (για τις τρεις τελευταίες τάξεις). 

1967-1968: λειτουργεί ως Ενιαίο «Οικονοµικό Γυµνάσιο» έξι τάξεων. 

Κατά τα σχολικά έτη: 1976-1977 έως 1978-1979 το σχολείο στεγάζεται στο 

Γυµνάσιο Αρρένων (σηµερινή Λ. Κ. Καραµανλή). 

1977-1978: διαιρείται σε Οικονοµικό  Γυµνάσιο-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: γκρεµίζεται ως ακατάλληλο. 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ 

Τον Νοέµβριο του 2012, στα πλαίσια του αφιερώµατος στα 100 χρόνια  της 

απελευθέρωσης της Φλώρινας(8 Νοεµβρίου 1912), προβάλλεται το ντοκιµαντέρ της 

Σοφίας Αντωνακάκη και του Γιώργου Ντάλη: «Φλώρινα των τεχνών και των παθών». 

Μεταξύ άλλων γίνεται εκτενής αναφορά στο 3ο Γυµνάσιο και την ιστορία του. 

Το υλικό που ακολουθεί προέρχεται από αποµαγνητοφώνηση που πραγµατοποίησε 

η γράφουσα, από την ηλεκτρονική µορφή του ντοκιµαντέρ. Το DVD κατατίθεται στο 

Παράρτηµα. 

Ο πολιτικός µηχανικός Τάσος Βασιλείου µιλά µε πάθος για το χρονικό της 

κατεδάφισης του παλιού σχολείου. 
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Τον Αύγουστο του 1978 γίνονται τα εγκαίνια της έκθεσης ελλήνων καλλιτεχνών, 

στον χώρο του 3ου Γυµνασίου. Στα εγκαίνια παρίσταται και ο υπουργός πολιτισµού κ. 

Πλιτάς, ο οποίος συµφωνεί να διατεθεί το κτίριο στη Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας 

προκειµένου να στεγαστεί το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. 

Η έκθεση στέφεται µε µεγάλη επιτυχία και η προσέλευση των επισκεπτών  είναι 

µεγάλη. Αυτό «ανησυχεί» τον τότε νοµάρχη Φλώρινας κ. Ασπασίδη και τους 

συνεργάτες του. Ζητούν να τους παραδοθεί το κτίριο µια εβδοµάδα πριν από τη λήξη 

της έκθεσης. 

Ξηµερώµατα της 1ης Νοεµβρίου, µε πραξικοπηµατικό τρόπο γκρεµίζεται το κτίριο 

του σχολείου. Σύµφωνα µε τον κ. Βασιλείου δεν υπήρξε άδεια κατεδάφισης, ούτε 

έκθεση αιτιολόγησης του ασύµφορου της επισκευής και αποκατάστασης, αλλά ούτε 

και ανάθεση κατασκευής του νέου έργου που επρόκειτο να ανεγερθεί. 

Εν τω µεταξύ ο ιεράρχης κ. Αυγουστίνος Καντιώτης σιωπούσε ίσως ζητώντας 

νοµιµοποίηση της δικής του ενέργειας να κατεδαφίσει τον ναό του Αγίου 

Παντελεήµονα, επικαλούµενος τους ίδιους λόγους ότι δηλαδή επρόκειτο για 

Βουλγαρικά κτίσµατα.  

Ο τότε νοµάρχης Φλώρινας και νυν δικηγόρος κ. Ασπασίδης, υποστηρίζει ότι 

έγιναν όλες οι µελέτες, οι διαγωνισµοί και όλες οι νόµιµες διαδικασίες, καθώς επίσης 

ο τότε υπουργός Παιδείας και µετέπειτα Πρωθυπουργός κ. Γ. Ράλλης ενέκρινε τα 

κονδύλια που απαιτούνταν. 

Όλες οι ενέργειες έγιναν µε διαφάνεια και µε την σύµφωνη γνώµη του συλλόγου 

γονέων οι οποίοι τον ευχαριστούσαν που τους απάλλαξε από ένα παλιό και 

επικίνδυνο κτίριο όπως άλλωστε έλεγαν και οι αρµόδιες υπηρεσίες. 

Ο τότε σχολίατρος κ. Χ. Νεδελκόπουλος και ο πολιτικός υποµηχανικός και 

µετέπειτα ∆ήµαρχος κ. Στύλλου, εκφράζουν την σύµφωνη γνώµη τους για τις 

ενέργειες του νοµάρχη αναπτύσσοντας τα επιχειρήµατά τους στον τοπικό τύπο.  

1979-1980: µετονοµάζεται σε «3ο Γυµνάσιο» και το Οικονοµικό Λύκειο 

καταργείται (στεγάζεται στο καινούριο κτίριο, το σηµερινό 3ο Γυµνάσιο). 

1990-1991: ιδρύεται και στεγάζεται στο κτίριο (έως σήµερα) το Εσπερινό 

Γυµνάσιο-Λύκειο Φλώρινας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ   

Το τέλος του 19ου και οι αρχές του 20ου αιώνα (όπου και το διάστηµα 1912-1930), 

είναι µια περίοδος ραγδαίων εξελίξεων για ολόκληρη τη βαλκανική χερσόνησο, την 

Μακεδονία και κατά συνέπεια την πόλη της Φλώρινας. Από το σηµαντικότερα 

γεγονότα της εποχής, αυτά που επηρεάζουν άµεσα την περιοχή µας, είναι η πτώση 

της οθωµανικής αυτοκρατορίας, και η άνοδος των εθνικιστικών κινηµάτων στην 

Ευρώπη. Μετά το τέλος των βαλκανικών πολέµων, έχουµε την σύσταση των νέων 

εθνικών κρατών. Το νεοσύστατο ελληνικό κράτος καλείται να ανταπεξέλθει στα 

καθήκοντά του σε µια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη και εν µέσω πολεµικών 

εθνικιστικών συγκρούσεων. 

Στην πορεία της έρευνας κωδικοποιούνται τα ερευνητικά ερωτήµατα και αρχίζουν 

να διαφαίνονται οι απαντήσεις. 

Οι πρακτικές του έθνους-κράτους για τη συγκρότηση των εθνικών συλλογικών 

ταυτοτήτων είναι ξεκάθαρες πλέον. Με την οριστικοποίηση των εθνικών συνόρων, 

προτεραιότητα έχουν η οικονοµική ανασυγκρότηση και η εκπαίδευση. Ο σαφής 

ευρωπαϊκός προσανατολισµός και η άµεση επιρροή από τα δυτικά κατασκευαστικά 

πρότυπα είναι από τις πρώτες προτεραιότητες στο οικιστικό-ρυµοτοµικό κοµµάτι που 

αφορά την εργασία. Ο εξωραϊσµός η ανασυγκρότηση και ο εκσυγχρονισµός της 

πόλης ανατίθεται στις Γαλλικές αρχές (1916-1918) οι οποίοι αντιµετωπίζονται ως 

απελευθερωτές και προστάτες από κάθε εχθρό που επιβουλεύεται την εθνική µας 

ακεραιότητα. Τροχοπέδη στην προσπάθεια του εκσυγχρονισµού αποτελούν οι 

µουσουλµάνοι που επιδιώκουν µε κάθε τρόπο τη διατήρηση του οθωµανικού 

χαρακτήρα της πόλης. 

Ανοµοιογενές πληθυσµιακές οµάδες που εντάσσονται ακούσια ή εκούσια στο 

νεοσύστατο κράτος προσπαθούν να εκµεταλλευτούν τη νέα κατάσταση. Η ανταλλαγή 

πληθυσµών µεταξύ προσφύγων και µουσουλµάνων της περιοχής προκαλεί έντονες 

διαχωριστικές γραµµές µεταξύ γηγενών και προσφύγων. Πολλοί τουρκογενείς 

µουσουλµάνοι επιχειρούν την «αλβανοποίηση» τους µε στόχο την εξαίρεσή τους από 

την ανταλλαγή και τη διατήρηση των περιουσιών τους. 

Όταν πλέον επιτυγχάνεται η εθνική οµοιογένεια, η ανάγκη απαλλαγής από το 

οθωµανικό παρελθόν εκδηλώνεται άµεσα. Με αποφάσεις-αστραπή και συνοπτικές 

διαδικασίες πραγµατοποιούνται κατεδαφίσεις οθωµανικών αλλά και βουλγαρικών 

κτισµάτων. 
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Αρκετά χρόνια αργότερα οι πρακτικές αυτές µπαίνουν στο µικροσκόπιο και 

εξετάζονται µε τη σύγχρονη οπτική. Πολλοί ευρωπαϊκοί λαοί έχουν διαφυλάξει τα 

ιστορικά κέντρα των πόλεών τους και τα ιστορικά µνηµεία παρόλο που µερικά τους 

πληγώνουν (π.χ. στρατόπεδα συγκέντρωσης). 

Οι αρχιτέκτονες που κατέγραψαν τα εναποµείναντα οθωµανικά µνηµεία της 

Φλώρινας επισηµαίνουν στα συµπεράσµατά τους: 

«Ο αστικός ιστός όλων των ιστορικών πόλεων αποτελεί ένα παλίµψηστο στο οποίο 

καταγράφονται οι διαδοχικές ιστορικές φάσεις και µε αυτόν τον τρόπο πληροφορεί 

και µορφώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες τους σχετικά µε θέµατα ιστορίας 

και πολιτισµού. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να διατηρούνται και να 

αποκαθίστανται τα κοµµάτια αυτής της ιστορίας, όσο µικρά ή κατεστραµµένα και εάν 

είναι. Η καταγραφή και αποκατάσταση των τριών εναποµεινάντων Οθωµανικών 

µνηµείων της Φλώρινας είναι ένα βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση, ένας τρόπος να 

έρθει στο φως το όχι και τόσο µακρινό παρελθόν της Οθωµανικής ιστορίας της πόλης 

και να συνυπάρξει µε τις παλαιότερες και τις πιο πρόσφατες ιστορικές και 

αρχιτεκτονικές φάσεις της». (Α. Οικονόµου- Α. Στόιος 2013:30) 

Η Φλώρινα στις αρχές του 20ου αιώνα, ακολουθώντας την µοίρα πολλών 

βαλκανικών πόλεων, έχασε τον πολυεθνικό και πολυθρησκευτικό της χαρακτήρα. 

Ο συµπολίτης µας ∆. Μεκάσης δηµοσίευσε στην ηλεκτρονική εφηµερίδα 

«Φλωριναία» ένα χρονογράφηµα για τα 7 τζαµιά της Φλώρινας, τη θέση τους και τη 

σηµερινή κατάσταση όσων έχουν αποµείνει. ∆έχτηκε 37 σχόλια (αρκετά µεγάλος 

αριθµός) πολλά εκ των οποίων ιδιαίτερα επικριτικά. 

Σήµερα στην πόλη της Φλώρινας (τµήµα του κέντρου της έχει χαρακτηριστεί 

ιστορικός τόπος, βλ. Γαλλικός Χάρτης σελ.69) υπάρχουν πάνω από 300 αξιόλογα 

δείγµατα νεότερης κυρίως αρχιτεκτονικής, από τα οποία µόνο τα 60 είναι 

χαρακτηρισµένα, οπότε και προστατεύονται. (Ε. Γαβρά 2007:133) 

Ως αξιόλογα δείγµατα συντήρησης, αποκατάστασης και χρήσης κτιρίων 

αναφέρονται ενδεικτικά η Βιβλιοθήκη του ∆ήµου Φλώρινας, το κτίριο της Εθνικής 

Τράπεζας, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης –πρώην Μέγαρο Εξάρχου (βλ. φωτο), το 

Ειρηνοδικείο-πρώην κτίριο Φυλακών κ.α. «Τα επιτυχή αυτά παραδείγµατα θα 

µπορούσαν να εφαρµοστούν και σε άλλα µνηµεία της πόλης, µε στόχο, όχι µόνο την 

ανάδειξη τους, αλλά και την ουσιαστική επανένταξή τους στον ευρύτερο οικιστικό 

ιστό και τις δραστηριότητές του».(Ε. Γαβρά 2007:134)  
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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, 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. 
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Η Οθωµανική Φλώρινα. ∆ιακρίνονται δεξιά το 3
ο
 Γυµνάσιο, αριστερά ο µιναρές του τζαµιού 

της αγοράς και “Ο Τετράγωνος Πύργος” (La tour carre) http://www.cityoflorina.gr 
 

 

Ο ποταµός Σακουλέβας http://www.cityoflorina.gr Αριστερά το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

(σήµερα δυστυχώς δεν υπάρχει) και το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο (βλ. φωτο σελ.70) 
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Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

(Ε. Τσαπάνου 2002:Παράρτηµα Χαρτών) 
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   Φλώρινα, συνοικία Βαρόσι. Οι νεοκλασικές επιδράσεις  στις όψεις παραδοσιακών 

σπιτιών συνυπάρχουν µε τις Beaux-Arts εκφράσεις νεότερων σπιτιών.(Χ. Ζαρκάδα 

2002:172 Τα σχόλια ανήκουν στην ίδια) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο http://www.cityoflorina.gr 
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Η Γεωργική Σχολή της Φλώρινας (1929-1932) ένα δείγµα του ‘‘Μοντέρνου’’ 

κλασικισµού στην πόλη.(Χ. Ζαρκάδα 2002:173 Τα σχόλια ανήκουν στην ίδια) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ποταµός Σακουλέβας http://www.cityoflorina.gr ∆εξιά Νεοκλασική διπλοκατοικία. 

Αριστερά διακρίνονται τα λαϊκά µακεδονικά µε τις χαρακτηριστικές προεξοχές 

(σαχνισιά) 
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Μέγαρο Εξάρχου (1922-1923). Ο Γαλλικός κλασικισµός συνυπάρχει µε την πρώιµη 

έκφραση του νεοκλασικισµού της Αθήνας.(Χ. Ζαρκάδα 2002:172 Τα σχόλια ανήκουν 

στην ίδια) 

 

 

Σήµερα στεγάζεται το µουσείο σύγχρονης τέχνης. 

 

http://www.cityoflorina.gr 
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Οικία Νικολαΐδη (1912) 

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

2002:172 Τα σχόλια ανήκουν στην ίδια). Αριστερά Μακεδονικό αρχοντόσπιτο µε 

συµµετρική κατασκευή και το χαρακτηριστικό τριγωνικό αέτωµα της στέγης. 

 

 

 

http://www.cityoflorina.gr 
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(Ε. Τσαπάνου 2002:Παράρτηµα Χαρτών) 
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(Ε. Τσαπάνου 2002:Παράρτηµα Χαρτών) 
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(Ε. Τσαπάνου 2002:Παράρτηµα Χαρτών) 
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(Ε. Τσαπάνου 2002:Παράρτηµα Χαρτών) 
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 (Ε. Τσαπάνου 2002:Παράρτηµα Χαρτών) 
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(Ε. Τσαπάνου 2002:Παράρτηµα Χαρτών) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το θέµα της παρούσας εργασίας αφορά στις αλλαγές που συντελούνται στην 

εικόνα της πόλης της Φλώρινας, τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα (κατά την 

περίοδο 1912-1930 περίπου). 

Αρχικά αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο βοηθά στην κατανόηση των 

ερευνητικών ερωτηµάτων που προκύπτουν στην πορεία της έρευνας. Ορίζονται οι 

βασικές έννοιες του έθνους κράτους, των συλλογικών ταυτοτήτων και του εθνικού 

χώρου. Γίνεται µια αναδροµή από το αρχαιότερο έως και το οθωµανικό παρελθόν της 

πόλης. Η ιστορικότητα που αναδεικνύεται µέσα από τη σχέση της µε τον χρόνο, µας 

προκαλεί για περαιτέρω διερεύνηση. Στο τέλος του 19ου αιώνα, η «οθωµανική» 

Φλώρινα αναπτύσσει σχέσεις επικοινωνίας και εξάρτησης µε άλλα αστικά κέντρα της 

εποχής. Επηρεάζει και επηρεάζεται από τα ιστορικά γεγονότα.  

Στην δεύτερη ενότητα µελετάται ο νέος ρόλος της Φλώρινας, η οποία στις αρχές 

του 20ου αιώνα έχει ενσωµατωθεί στο ελληνικό κράτος. Η πόλη υφίσταται τις 

συνέπειες των πληθυσµιακών µετακινήσεων, βίαιων στην πλειοψηφία τους, αφού   

γίνονται στο πλαίσιο της σύστασης των νέων εθνικών κρατών, µέσα από συνεχείς 

πολεµικές επιχειρήσεις. Χάνει τον πολυεθνικό και πολυθρησκευτικό χαρακτήρα της, 

-εικόνα που παρουσίαζαν όλες οι πόλεις της Βαλκανικής χερσονήσου, που ανήκαν 

στην οθωµανική αυτοκρατορία- και αποκτά εθνική οµοιογένεια. 

Στην τρίτη ενότητα διερευνώνται οι προσπάθειες της πόλης να αποµακρυνθεί από  

το πρόσφατο παρελθόν. Οι αλλαγές που συντελούνται στην εικόνα της (ρυµοτοµία- 

αρχιτεκτονική) είναι πολλές και η µελέτη τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στα 

πλαίσια του εκσυγχρονισµού, η πόλη ρυµοτοµείται και αστικοποιείται µε πλήθος 

τεχνικών έργων. Η αρχιτεκτονική των νέων κατασκευών εµφανίζει σαφείς επιρροές 

από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στην «σύγχρονη» αυτή πόλη δεν έχουν θέση µνηµεία και 

ιστορικά κτίρια του παρελθόντος. Τα περισσότερα κατεδαφίζονται µε συνοπτικές 

διαδικασίες και όσα αποµένουν εγκαταλείπονται στη φθορά του χρόνου.  

Τέλος γίνεται αναφορά στα εναποµείναντα µνηµεία και επισηµαίνεται η ανάγκη 

αποκατάστασής τους, καθώς η διαφύλαξη της ιστορικής µνήµης και της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς αποτελεί υποχρέωση όλων µας.  
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ABSTRACT 

The subject of this work relates to the changes in the image of the city of Florina, 

the first decades of the 20th century (during the period from 1912 to 1930 

approximately). 

Originally developed the theoretical framework that helps to understand the 

research questions that arise in the course of the investigation. Define the basic 

concepts of the nation state, collective identities and national space. An overview is 

the oldest up to the Ottoman past of the city. The history that emerges through her 

relationship with time, causing us for further investigation. At the end of the 19th 

century, "Ottoman" Florina develops communication relationships and dependence 

with other urban centers of the time. Influences and is influenced by historical events. 

In the second section studied the new role of Florina, which in the early 20th 

century has been incorporated into Greek state. The city suffers the consequences of 

population movements, violent in their majority are being held under the constitution 

of new nation states, through constant warfare. Loses its multinational and multi-

religious character, - image presenting all the cities of the Balkan peninsula, which 

belonged to the Ottoman empire and acquires ethnic homogeneity. 

The third section explores the city's efforts to remove from the recent past. The 

changes occurring in the image (rymotomia- architecture) are many and their study is 

of particular interest. As part of the modernization, the city layout and urbanized with 

many improvement projects. The new construction architecture shows clear 

influences from European standards. In "modern" city there is no place for 

monuments and historic buildings of the past. Most summarily demolished and what 

remains abandoned to the ravages of time. 

Finally reference is made to the remaining monuments and highlights the need 

rehabilitation, as an obligation to preserve the historical memory and our cultural 

heritage. 

 


