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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

 

Ι ΑΝΘΡΨΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝ ΚΑΙ 

χρησιμοποιούν αρχεία κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων 

τους. Σα αρχεία έχουν τον χαρακτήρα ιστορικής πηγής και παρέχουν 

στοιχεία για τις ανθρώπινες δραστηριότητες και συναλλαγές. 

Αποτελούν νήματα του κοινωνικού ιστού της ανθρώπινης 

αλληλεπίδρασης, προσφέροντας αποδεικτικό υλικό για τις 

δραστηριότητες και τις αλληλεπιδράσεις των ανθρωπίνων σχέσεων, 

αλλά και πληροφορίες για τις σχέσεις ανθρώπων, οργανισμών, 

γεγονότων και τόπων. 

   Κατά τον τρόπο αυτό, μέσα από την αποδελτίωση των Πρακτικών 

του Δημοτικού υμβουλίου Υλώρινας, αναδύονται οι αστικές 

πολιτικές του Δήμου, κατά την περίοδο 1912 – 1926. Διερευνώντας τις 

πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές πρακτικές που διαμόρφωσαν 

την φυσιογνωμία της πόλης τα πρώτα χρόνια ενσωμάτωσης της 

περιοχής στον εθνικό κορμό, το αρχειακό υλικό συσχετίζεται με τη 

μικροϊστορία του τόπου, αλλά και με γεγονότα της εθνικής ιστορίας, 

και με τον τρόπο αυτό διαγράφεται η προσπάθεια της δημοτικής 

Ο 
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αρχής να δημιουργήσει υποδομές, παρά τα πενιχρά οικονομικά μέσα 

και τις αντίξοες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής. 

   Σο περιεχόμενο της μελέτης αναπτύσσεται σε πέντε μέρη. το 

πρώτο κεφάλαιο, σκιαγραφείται το ιστορικό πλαίσιο της εποχής μέσα 

από τις πηγές, αλλά και από την αξιοποίηση του υπό διερεύνηση 

υλικού. 

   Σο δεύτερο κεφάλαιο διαπραγματεύεται τα μεθοδολογικά ζητήματα 

και τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην ερευνητική 

διαδικασία. Ειδικότερα, αποσαφηνίζονται ο σκοπός και οι στόχοι της 

έρευνας και ακολούθως περιγράφονται τα μεθοδολογικά εργαλεία, 

δηλαδή η ποσοτική και ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου. 

   το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται η ποσοτική και η 

ποιοτική ανάλυση περιεχομένου των Πρακτικών του Δήμου Υλώρινας. 

Σα κείμενά τους αναλύθηκαν ως προς τους εξής άξονες: Εσωτερική 

λειτουργία του Δήμου,  Δημοτικές παροχές, Έσοδα, Ανθρώπινο 

δυναμικό και Δομημένο Περιβάλλον. 

   Οι παρατηρήσεις, οι σκέψεις και οι προβληματισμοί που προέκυψαν 

από την έρευνα, σε συσχετισμό με τις θεωρητικές επιστημονικές 

προσεγγίσεις παρουσιάζονται στο πέμπτο κεφάλαιο. 
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ABSTRACT 

 

 

UMANS AND PUBLIC BODIES CREATE AND USE ARCHIVES WHEN 

carrying out their activities. These records identified as historical 

source, providing data about human activities and transactions. Actually, 

these archives constitute threads deriving from the social fabric of the 

human interaction, as well as providing documentation about the 

activities and interactions of human relations, informing about the 

relationships of people, organizations, events and localities. 

   Thus, during the period 1912 – 1926, through the indexing of the 

Proceedings of Florina's City Council emerged the urban policies. By 

investigating the political, social and economic practices that have shaped 

the physiognomy of this city at the first years of integration into the 

national body, the archival material related to the micro-history of this 

specific locus, as well as to the events of the national history in a way that 

cancelled the effort of the municipal authority to set up an infrastructure, 

despite the meager financial resources and the adverse socio-political 

conditions of the time. 

H 
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   The content of this study is developed in five parts. The first chapter 

outlines the historical context of the era through archives, as historical 

sources. 

   The second chapter negotiates methodological issues and research tools, 

which be used in this study. In particular, the purpose and the objectives 

of this research are clarified and the methodological tools are described, 

thoroughly 

   In the third and fourth chapter, the quantitative and qualitative Content 

Analysis of the archival material is developed. The texts of the 

proceedings were analyzed on the following axes: Indoor operation of the 

Municipality, Municipal benefits, Income, Human resources and Built 

Environment. 

   The observations, the thoughts and the reflections that arise from this 

research in conjunction with scientific approaches are presented in the 

fifth chapter. 
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ΑΝΣΙ ΠΡΟΛΟΓΟΤ 

 

 

*<] Υτάσαμε στη Υλώρινα χωρίς ατυχήματα. Σο βράδυ είχε πανσέληνο. 

Μαζί με τον Ντον κάναμε μια βόλτα στην πόλη. *<+ Τπήρχε κάτι στον 

αέρα από τη σφαίρα του φανταστικού σ’ αυτόν τον τόπο, ένα είδος 

θεάτρου μη δυνάμενου να ορισθεί, που έδινε την αίσθηση ότι ήταν μέρος 

του έργου, ένας χαρακτήρας που περίμενε να δει το ακροατήριο και 

μετά να ακούσει τη μουσική της ορχήστρας. *<+ Βρήκαμε τη Υλώρινα, 

ως μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις των Βαλκανίων. Κάτω από την 

τουρκική κατοχή για μεγάλη περίοδο, προικίσθηκε έντονα με την 

ανατολική χροιά, η οποία της δίνει χάρη-γοητεία. *<+ Η πόλη είναι 

βολεμένη αναπαυτικά ανάμεσα στους πρόποδες λόφων, που αποτέλεσαν 

σκηνικό σκληρών μαχών για την κατάκτησή της. Η ίδια η πόλη υπέφερε 

ελάχιστα, αν όχι και καθόλου, κατά τη διάρκεια των μαχών. *<+ Ένας 

μακρύς στριφογυριστός δρόμος περνά μέσα από την κοιλάδα. Πάγκοι 

και λαϊκές αγορές παρατάσσονται στο δρόμο και σε μέρη όπου οι 

κληματαριές σκεπάζουν. Τπήρχαν αμέτρητα μικρά τούρκικα καφενεία, 

γιαουρτοπωλεία και μικρά μαγαζιά όπου επεξεργάζονταν χαλκό. ε 

άλλους πάγκους υπήρχαν άνδρες που κατασκεύαζαν μάλλινα σανδάλια. 

Τπήρχαν αργυροχόοι και έμποροι μικρών χαλιών από μαλλί κατσίκας. 

*<+ Οι δρόμοι ήταν πάντα σε κίνηση με τη βόλτα - «πασαρέλα» - 

νυφοπάζαρο, με ένα πληθυσμό 15.000 ψυχών που αυξανόταν σημαντικά 
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από την εισροή προσφύγων από το Μοναστήρι. Ήταν μοναδικά, 

πανέμορφα, οι άσπροι μιναρέδες ξεχώριζαν από τα σκοτεινά βουνά, το 

ασημένιο φως πλημμύριζε τους έρημους δρόμους. *<+ Μπήκαμε σε ένα 

μικρό καφενέ. Ήταν αρκετά κομψός. Σα ντιβάνια ήταν καλυμμένα με 

κιλίμια και δέρματα προβάτων στόλιζαν τους τοίχους. Κάποιο γέροι με 

φέσι καθόταν σιωπηλοί σταυροπόδι καπνίζοντας από τεράστιους 

ναργιλέδες και αργοπίνοντας το σιροπιαστό καφέ τους. *<+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Κασίδου, ., Γκόλια, Π., Δαϊκόπουλος, Ι., Καββαδά, Σ. & Ανδρέου, Α. (2004). Όψεις 

της οθωμανικής και μετα-οθωμανικής Υλώρινας από τις γαλλικές καρτ-ποστάλ. το 

Α. Ανδρέου (επιμ.), Υλώρινα 1912 – 2002. Ιστορία και Πολιτισμός. Υλώρινα: 

Παιδαγωγική χολή Υλώρινας και Σμήμα Βαλκανικών πουδών (Α.Π.Θ.), 55 – 74. 

Γκόλια Π. & Κασίδου, . (επιμ.). (2011). Ένα χάδι από τη Υλώρινας. τρατιά της 

Ανατολής: 1916-1918. Υλώρινα: 5ο Δ. χ. Υλώρινας. History of the American Field Service 

in France. «FRIENDS OF FRANCE», 1914-1917. Διαθέσιμο στο: 

http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/memoir/AFShist/AFS1j.htm#c2  

(Ημερομηνία πρόσβασης 22/2/2014). 

http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/memoir/AFShist/AFS1j.htm#c2
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Οινθιεξώλνληαο ηελ εξγαζία απηή αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα 

επραξηζηήζσ ζεξκά όζνπο ζπλέβαιαλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηελ 

δεκηνπξγία ηεο. Οθείισ πξσηίζησο λα επραξηζηήζσ ηελ 

επόπηξηα ηεο εξγαζίαο, αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα θ. Ειέλε 

Γαβξά, ε νπνία κε επραξίζηεζε αλέιαβε λα θαζνδε γήζεη 

επηζηεκνληθά ηελ πξνζπάζεηά κνπ, κε ζηήξημε απξόζθνπηα ζε 

θάζε ζηάδην θαη κε παξόηξπλε λα εκβαζύλσ ζηελ έξεπλα, 

παξέρνληαο κνπ ηηο πνιύηηκεο γλώζεηο θαη ζπκβνπιέο ηεο. 

Επίζεο, αηζζάλνκαη επγλώκσλ απέλαληη ζηα κέιε ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, ηνλ θαζεγεηή θ. Γεώξγην Μαθξή  

θαη ηνλ επίθνπξν θαζεγεηή θ. Γηάλλε Μπέηζα, πνπ δηέζεζαλ 

ρξόλν γηα ηελ πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηεο εξγαζίαο κνπ,  ηηο 

θαίξηεο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ηηο πνιύηηκεο ππνδείμεηο ηνπο. 

Ιδηαηηέξσο δε ζεκαληηθή γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ κνπ 

ήηαλ θαη ε ζηήξημε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ κεηαπηπρηαθνύ 

πξνγξάκκαηνο, θαζεγεηή θ. Κσλζηαληίλνπ Νηρσξίηε, ηνλ νπνίν 

επραξηζηώ εμόρσο.   

   Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζην ζπιιέθηε Θαλάζε Βνγηαηδή 

γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλαδήηεζε ηνπ αξρεηαθνύ πιηθνύ, ηηο 

ζπδεηήζεηο θαη ηελ άδεηα δεκνζίεπζεο από ην πξνζσπηθό ηνπ 

αξρείν. Αθόκε, ζηελ πξαγκάησζε ηεο εξγαζίαο ζπλεηέιεζαλ κε 

ηελ απξόζθνπηε ζπλεξγαζία ηνπο ν πξντζηάκελνο θαη νη 

ππάιιεινη ηνπ Γ.Α.Κ. Φιώξηλαο. 
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   Καηαιπηηθή ήηαλ ε ζπκκεηνρή ζην όιν εγρείξεκα ελόο 

αλζξώπνπ, πνπ από ηελ αξρή πίζηεςε όηη κπνξώ λα ηα 

θαηαθέξσ. Τεο θίιεο θαη ζπκθνηηήηξηαο κνπ Σηέιιαο Καζίδνπ. Τν 

ακείσην ελδηαθέξνλ ηεο, νη ππνδείμεηο, ε πξνζπκία θαη ε 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ήηαλ θαζνξηζηηθή. Σε θάζε δύζθνιε  

ζηηγκή ζηάζεθε ζην πιάη κνπ κε ηώβεη α ππνκνλή θαη ππνζηήξημε 

ην έξγν κνπ. Παξόκνηεο επραξηζηίεο νθείισ θαη ζηε  θίιε 

Παξαζθεπή Γθόιηα.  Επραξηζηώ , επίζεο, όινπο ηνπο ζπκθνηηεηέο 

κνπ ζην κεηαπηπρηαθό  πξόγξακκα. Αηζζάλνκαη επηπρήο πνπ ζαο 

γλώξηζα θαη κνηξάζηεθα καδί ζαο ηηο ίδηεο επηζηε κνληθέο θαη 

όρη κόλν αλεζπρίεο.  

   Η νηθνγέλεηα κνπ, νη γνλείο κνπ Παύινο θαη Γεσξγία, ε 

ζύδπγνο κνπ Σεβαζηή θαη ηα δπν παηδηά κνπ, ν Παύινο θαη ε 

Γεσξγία, κνπ πξνζέθεξαλ αλεθηίκεηε εζηθή θαη ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε, ζπκπαξαζηάηεο ζηελ πξνζπάζεηα κνπ , ζε θάζε κνπ 

βήκα θαη ηνπο επραξηζηώ γηα όια. Τέινο , επραξηζηώ γηα όζα κνπ 

ράξηζε, πξηλ καο αθήζεη πνιύ λσξίο γηα «ηηο γεηηνληέο ησλ 

αγγέισλ», ηελ αδεξθή κνπ Κσλζηαληίλα, ηελ Νηίλα καο, ε νπνία,  

ζην μεθίλεκα ησλ κεηαπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ, κνπ πξνζέθεξε 

ώζεζε θαη κνπ έδηλε  θνπξάγην, κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηεο 

αύξα… «Πξνζπάζεζε εζύ θαη ό ,ηη είλαη λα γίλεη ζα γίλεη»… 

κνπ έιεγε…  Αδεξθή , ζνπ ηελ αθηεξώλσ ηελ εξγαζία απηή…  

Φιώξηλα, Ννέκβξηνο ’15 

                                                  Χ. Μ. 



 23 

 

 

 

ΕΙΑΓΨΓΗ 

 

 

 

Ι ΑΝΘΡΨΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝ ΚΑΙ 

χρησιμοποιούν αρχεία κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων 

τους. Μέσα στο χρόνο, τα αρχεία αποκτούν τον χαρακτήρα ιστορικής 

πηγής και παρέχουν στοιχεία για τις ανθρώπινες δραστηριότητες και 

συναλλαγές2. Ψς νήματα του κοινωνικού ιστού της ανθρώπινης 

αλληλεπίδρασης, προσφέρουν αποδεικτικό υλικό για τις 

δραστηριότητες και τις αλληλεπιδράσεις των ανθρωπίνων σχέσεων, 

αλλά και πληροφορίες για τις σχέσεις ανθρώπων, οργανισμών, 

γεγονότων και τόπων3.  

   Ψς αρχεία ορίζονται τα τεκμήρια τα οποία συγκεντρώνονται και 

φυλάσσονται από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό ή 

                                                 
2 Παππά, Α. (2002). Δικαίωμα στην πληροφόρηση: νέα όρια και αντιφάσεις. 

Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, 7. 
3 Μαλτέζου, Ζ. (2011). Καταγραφή, Σαξινόμηση και Χηφιοποίηση του Διαθέσιμου 

Αρχείου του Φαροκοπείου Πανεπιστημίου. Μεταπτυχιακή εργασία, Φαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο. Διαθέσιμο στο: 

 http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/1291/1/Maltezou_Zoe.pdf 

(Ημερομηνία πρόσβασης 22/2/2014). 

Ο 

http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/1291/1/Maltezou_Zoe.pdf
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φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με τις νομικές και φορολογικές τους 

υποχρεώσεις ή την άσκηση της δραστηριότητάς τους, κατά την οποία 

διατηρούνται από τον δημιουργό τους, επειδή περιέχουν μια 

λειτουργική, αποδεικτική ή πληροφοριακή αξία. Η ύπαρξή τους είναι 

θεμελιώδης για τη δημοκρατία και τη χρηστή διοίκηση καθώς και για 

την κατανόηση της ιστορίας και του πολιτισμού4. 

   Η διατήρηση των αρχείων τα καθιστά εργαλεία κατανόησης του 

παρελθόντος, συλλογικού και ατομικού, αν και η αναγκαιότητα 

δημιουργίας τους μπορεί να προκύπτει από θεσμικούς, οικονομικούς, 

κοινωνικούς ή και νομικούς λόγους. Σα αρχεία λειτουργούν ως πηγές 

γνώσης και μνήμης της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής 

σφαίρας. Παρά το γεγονός ότι ένα τμήμα των αρχείων μπορεί να μην 

έχει πλέον λειτουργική αξία για τον δημιουργό του, διατηρείται γιατί 

παρέχει πληροφορίες για τη μελέτη και την έρευνα του παρελθόντος. 

   Η επαφή του ερευνητή με το αρχείο ζωντανεύει και 

απoϊδεολογικοποιεί τη γνώση και την πληροφορία που αυτό παρέχει, 

ενώ ταυτόχρονα παράγει μια βιωματική και αδιαμεσολάβητη σχέση 

με το παρελθόν, που υπό άλλες συνθήκες είναι σχεδόν αδύνατη. 

Ουσιαστικά, ο μελετητής μπορεί να ανασύρει μέσα από ένα οργανικά 

συναρμολογημένο υλικό, όχι το τυχαίο περιστατικό, αλλά τις 

προϋποθέσεις και τις συνθήκες που προκάλεσαν την εμφάνιση ή και 

την εξέλιξή του, δίνοντας ευκαιρίες για διαφοροποιημένες 

αναγνώσεις, για αμφισβητήσεις και ερμηνείες, καθώς ο μελετητής 

βρίσκεται μπροστά στο ίδιο το γεγονός ή στην πληροφορία. 

   Σα παραπάνω ζητήματα, ενισχυμένα από τον προβληματισμό μας 

για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων ιστορικών συνθηκών, 

αποτέλεσαν το έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας με 

                                                 
4 υνοδινός, Ζ. (1998). Η Πρόσβαση στα αρχεία: δυνατότητες, δεοντολογία, 

απόρρητο. Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, 38. 
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θέμα: χεδιασμός και πολιτικές ανάπτυξης του Δήμου Υλώρινας: 

Καταγραφή μέσα από τα Πρακτικά του Δημοτικού υμβουλίου (1912-

1926). Σο ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στα Πρακτικά του 

Δημοτικού υμβουλίου Υλώρινας, κατά το χρονικό διάστημα 1912 – 

1926, διερευνώντας τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές 

πρακτικές που διαμόρφωσαν την φυσιογνωμία της πόλης τα πρώτα 

χρόνια ενσωμάτωσης της περιοχής στον εθνικό κορμό. 

   Σο περιεχόμενο της μελέτης αναπτύσσεται σε πέντε μέρη. το 

πρώτο κεφάλαιο, σκιαγραφείται το ιστορικό πλαίσιο της εποχής μέσα 

από τις πηγές, αλλά και από την αξιοποίηση του υπό διερεύνηση 

υλικού. 

   Σο δεύτερο κεφάλαιο διαπραγματεύεται τα μεθοδολογικά ζητήματα 

και τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην ερευνητική 

διαδικασία. Ειδικότερα, αποσαφηνίζονται ο σκοπός και οι στόχοι της 

έρευνας και ακολούθως περιγράφονται τα μεθοδολογικά εργαλεία, 

δηλαδή η ποσοτική και ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου. 

   το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται η ποσοτική και η 

ποιοτική ανάλυση περιεχομένου των Πρακτικών του Δήμου Υλώρινας. 

Σα κείμενα αναλύθηκαν ως προς τους εξής άξονες: Εσωτερική 

λειτουργία του Δήμου,  Δημοτικές παροχές, Έσοδα, Ανθρώπινο 

δυναμικό και Δομημένο Περιβάλλον. 

   Ακολουθούν οι παρατηρήσεις, οι σκέψεις και οι προβληματισμοί που 

προέκυψαν από την έρευνα, σε συσχετισμό με τις θεωρητικές 

επιστημονικές προσεγγίσεις. 
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ΠΡΨΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

 

 

Σο ιστορικό πλαίσιο της εποχής 

ΠΙ ΟΘΨΜΑΝΙΚΗ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ, ΣΟ ΒΑΙΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΣΟΠΙΚΗ 

αυτοδιοίκησης υπήρξε η κοινότητα. Μια κοινότητα περιλάμβανε 

έναν ή περισσότερους οικισμούς και είχε την ευθύνη κυρίως της 

πληρωμής των φόρων στην κεντρική διοίκηση. ε πολλές περιπτώσεις 

όμως, οι χριστιανικές κοινότητες, στον ελλαδικό χώρο, αναπτύχθηκαν 

σημαντικά και συνέβαλαν στην ενίσχυση, διαμόρφωση και διατήρηση 

της εθνικής συνείδησης. Οι ίδιες όμως, με τον έντονο τοπικισμό που 

αναπτύχθηκε, ορισμένες φορές στάθηκαν εμπόδιο στην προσπάθεια 

δημιουργίας, μετά την Ελληνική Επανάσταση, ενός ενιαίου και 

συμπαγούς εθνικού κράτους. 

   τα πρώτα της ίδρυσης του ελληνικού Κράτους, η ελληνική 

επικράτεια χωρίστηκε σε επαρχίες, υποεπαρχίες (ή αντεπαρχίες) – 

πρώτης και δεύτερης τάξεως – και κοινότητες. Οι έπαρχοι και οι 

κοινοτάρχες διορίζονταν από την κεντρική διοίκηση, με τους 

τελευταίους όμως να επιλέγονται, από κατάλογο που πρότειναν οι 

Ε 
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διοικούμενοι5. Με το βασιλικό διάταγμα της 27-12-1833/08-01-1834, αυτή 

η διοικητική διάθρωση καταργήθηκε και η μικρή χώρα χωρίστηκε σε 

νομούς (δέκα στην αρχή) και σε επαρχίες. Επίσης, καταργήθηκαν οι 

κοινότητες, που από τα χρόνια της τουρκοκρατίας υπήρχαν, και οι 

οικισμοί που τις απάρτιζαν συνενώθηκαν σε δήμους τριών 

διαφορετικών τάξεων, ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Οι νομάρχες 

υπάγονταν στην αρμοδιότητα του Τπουργείου των Εσωτερικών και 

διορίζονταν από αυτό. Οι δήμοι είχαν αρκετές αρμοδιότητες, με 

κυριότερες: την στοιχειώδη εκπαίδευση (απ’ όπου και «δημοτικά» 

σχολεία), την αστυνόμευση και την στρατολόγηση. Σα δημοτικά 

συμβούλια εκλέγονταν από τους δημότες, αλλά ο δήμαρχος 

επιλεγόταν από το νομάρχη, από κατάλογο υποψηφίων που 

συνέτασσε το δημοτικό συμβούλιο6. 

   Η πλέον σημαντική προσπάθεια αναμόρφωσης του αυτοδιοικητικού 

συστήματος έγινε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1912. Με το 

οργανωτικό σχήμα που εισήγαγε ο Νόμος ΔΝΖ/1912 «Περί συστάσεως 

Δήμων και Κοινοτήτων», ορίστηκαν ως Δήμοι οι πρωτεύουσες των 

Νομών και οι πόλεις με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. 

Αντίστοιχα κοινότητες ορίστηκαν όλοι οι συνοικισμοί με πληθυσμό 

πάνω από «300 κατοίκους και σχολείο στοιχειώδους εκπαιδεύσεως», 

ενώ ακόμη και συνοικισμοί με λιγότερους από 300 κατοίκους με 

σχολείο στοιχειώδους εκπαίδευσης μπορούσαν να γίνουν κοινότητες 

αρκεί να το ζητούσαν πάνω από το 50% των εκλογέων κατοίκων, αλλά 

και συνοικισμοί με λιγότερους από 300 κατοίκους, χωρίς καν σχολείο, 

αρκεί να το ζητούσαν πάνω από το 50% των κατοίκων και ταυτόχρονα 

                                                 
5 Β. Δ. 03/15-04-1833, ΥΕΚ 12, 06/18-04-1833. τ. Α΄, 75 - 80 «Περί διαιρέσεως του 

Βασιλείου και της διοικήσεώς του». Β. Δ. 26-4/08-05-1833, ΥΕΚ 17, 04-05/16-05-1833. τ. 

Α΄, 109 - 122 «Περί της αρμοδιότητας των νομαρχών και περί της κατά τας νομαρχίας 

υπηρεσίας». 
6 Β. Δ. 27-12-1833/08-01-1834, ΥΕΚ 3, 10/22-01-1834. τ. Α΄, 13 - 52 «Περί υστάσεως 

των Δήμων». 
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να είχαν περιουσία που να απέδιδε πάνω από 2.000 δραχμές εκείνη 

την εποχή, ή τέλος αν ήταν ήδη έδρες Δήμων. Αποτέλεσμα της 

διοικητικής διαίρεσης ήταν η δημιουργία μεγάλου αριθμού δήμων, 

αλλά και σημαντικότατου αριθμού κοινοτήτων7. 

    Με τον ίδιο νόμο, ρυθμίζονται μια σειρά από ζητήματα, που 

αφορούν τα οικονομικά, τα περιουσιακά, τα δημοτικά κτίρια, την 

διοίκηση και γενικότερα την λειτουργία και τις αρμοδιότητες της 

τοπικής αυτοδιοίκησης. την βάση αυτού του νομοθετήματος, 

δημιουργήθηκε και οργανώθηκε και ο δήμος Υλώρινας, μετά την 

απελευθέρωση το 19128. 

 

Σην 7η Νοεμβρίου 1912 γύρω στο μεσημέρι, ο επίλαρχος Ιωάννης Άρτης 

με τους ιππείς του, έφθασε προ των πυλών της πόλης της Υλώρινας. 

Από εκεί έστειλε τρεις ιππείς, οι οποίοι με γυμνά τα ξίφη τους και εν 

μέσω τούρκων στρατιωτών και όχλου, πήγαν στην Μητρόπολη και 

μετέδωσαν στον Μητροπολίτη Πολύκαρπο το μήνυμα του διοικητού 

τους, να προσέλθουν οι αρχές στην είσοδο της πόλης για να την 

παραδώσουν. Ο Πολύκαρπος ήταν διστακτικός, για τον λόγο ότι η 

Υλώρινα ήταν ακόμη γεμάτη από τουρκικό στρατό και όχλο. Κατά τον 

Άρτη ο Μητροπολίτης, επηρεασμένος από τον παραπάνω λόγο, του 

εμήνυσε η παράδοση της πόλης να γίνει την επομένη. Σότε ο Άρτης 

έστειλε δύο νέους ιππείς, τον επιλοχία Δήμου Δήμον και τον λοχία 

Γεώργιο Ριζόπουλο, με την εντολή να παρακαλέσουν τον Μητροπολίτη 

να παραδώσει την πόλη, γιατί, όπως γράφει ο Άρτης, εάν δεν σπεύση να 

                                                 
7 Ν. ΔΝΖ, ΥΕΚ 58, 14-02-1912. τ. Α΄, 347 – 373 «Περί συστάσεως δήμων και 

κοινοτήτων». 
8 Ό. π. 
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εξέλθη, θα τον αναγκάση να απέλθη με τον στρατό του και εις ό,τι 

συμβεί ο υπαίτιος θα είναι αυτός9.  

  Κατά τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τον Ιωάννη Άρτη, εκτυλίσσονται 

τα γεγονότα και παραδίδεται η πόλη της Υλώρινας στην Ελληνική 

διοίκηση. Η ταραγμένη περίοδος που προηγήθηκε της παράδοσης, 

οδήγησε τον ορισμένο από την Οθωμανική διοίκηση Σούρκο δήμαρχο 

σε εγκατάλειψη της πόλης και της θέσης. Αμέσως μετά την 

απελευθέρωση, ορίζεται από την Ελληνική διοίκηση ως πρώτος 

Έλληνας Δήμαρχος ο τέργιος (Σέγος) απουντζής και η πρώτη 

συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου πραγματοποιείται την 3η 

Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με τα πρακτικά του δημοτικού 

συμβουλίου10. Σο πρώτο διορισμένο δημοτικό συμβούλιο συγκροτείται 

από τον τέργιο (Σέγο) απουντζή, Δήμαρχο, και μέλη τους Αθανάσιο 

Σέγο, Γεώργιο Λουκά, Ηλία Δημούση, Ηλία Συρπένου και τους 

Οθωμανούς Ριφάτ Φουσείν, Ουμέρ Φατζηιβραχήμ και Ρασίτ Υεχίμ11. 

   Ο τέργιος (Σέγος) απουντζής, γεννήθηκε το 1877 στο Γκορνίτσοβο 

[Κέλλη] Υλώρινας12. τις αρχές του 1890 η οικογένεια του μετακόμισε 

και εγκαταστάθηκε στην Υλώρινα. Τπήρξε έμπορος και απέκτησε 

σημαντική περιουσία. Δημιούργησε τους Μύλους απουντζή, τα 

Αμπέλια απουντζή και ασχολήθηκε με το εμπόριο κτηνοτροφικών 

προϊόντων. Η οικία του, στην περιοχή του ποταμού ακουλέβα, 

αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα εκλεκτικιστικά κτίρια της πόλης.  

Ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα κατά τον Μακεδονικό αγώνα. 

Διατέλεσε διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Υλωρίνης και 

                                                 
9 απουντζής, Σ. (1958). Αναμνήσεις από την απελευθέρωσιν της Υλωρίνης. 

Αριστοτέλης, 11, 41 – 45. 
10 1912, Α. Για λόγους οικονομίας, επιλέξαμε στις υποσημειώσεις να 

αναφερόμαστε σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού υμβουλίου Υλώρινας με το έτος 

και τον αριθμό συνεδρίασης, όπως καταγράφεται μέσα στα Βιβλία Πρακτικών. 
11 1912, Γ. 
12 Εκλογικός Κατάλογος της Τποδιοικήσεως Υλωρίνης (1914). Γ.Α.Κ. Ν. Υλώρινας. 



 31 

συνεργάστηκε μέσω αλληλογραφίας με τον Παύλο Μελά και τον  

Ίωνα Δραγούμη. Κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, συνελήφθη από 

τους Οθωμανούς και κρατήθηκε στο Μοναστήρι13. υμμετείχε μαζί με 

τον Μητροπολίτη Πολύκαρπο και άλλους προεστούς της Υλώρινας, 

στις διαπραγματεύσεις με τον Γιουσούφ Μπέη, για την παράδοση της 

πόλης στον ελληνικό στρατό. Μετά την απελευθέρωση διορίστηκε 

δήμαρχος της πόλεως. Απεβίωσε το 1960 στην Αθήνα και κηδεύτηκε 

στην Υλώρινα14.  

   Η θητεία του συμβουλίου αυτού διήρκησε μέχρι το 1914, οπότε και 

ανέλαβε καθήκοντα Δημάρχου ο Αναστάσιος Ναούμ με μέλη τους 

Μενέλαο Βαλάση, Αθανάσιο Πηλείδη, τέφανο Παυλίδη, Πέτρο 

Φατζητύπη, Βασίλειο Μπογιατζή, Θεόδωρο Φρηστίδη και τους 

οθωμανούς Ουζείρ, Φατζήτζαφερ, Φατζηχαλίλ και Γιουσούφ15.  

   Ο Αναστάσιος Ναούμ Λουκίδης, γεννήθηκε το 1868. Ήταν 

εκπαιδευτικός και παράλληλα ασχολήθηκε με το εμπόριο.  Ανέπτυξε 

επαγγελματικές δραστηριότητες και εκτός Ελλάδος, δημιουργώντας 

Ελληνικά εκπαιδευτήρια στην Ρουμανία. Σο 1914, διορίστηκε δήμαρχος 

Υλώρινας και παρέμεινε στην θέση αυτή ως το 1916. Διετέλεσεν 

Δήμαρχος της πόλεως μας εις εποχήν ταραχώδη, αφήσας τας 

καλλιτέρας αναμνήσεις υπήρξεν υπόδειγμα οικογενειάρχου και πολίτου 

                                                 
13 Κολλιόπουλος, Ι. (επιστ. επιμ.). (2008). απουντζής (Σέγος) Γρηγόριος. το Ι. 

Μιχαηλίδης & Κ. Παπανικολάου (επιμ.), Σο Μεγάλο υναξάρι. Αφανείς γηγενείς 

μακεδονομάχοι 1903 – 1913. Θεσσαλονίκη: University Studio Press & Εταιρεία 

Μακεδονικών πουδών, 168 – 169. Γενικό Επιτελείον τρατού. Διεύθυνση Ιστορίας 

τρατού. (1979). Ο Μακεδονικός Αγών και τα εις Θράκην γεγονότα. Αθήνα: Διεύθυνση 

Ιστορίας τρατού, 222. Καραβίτης, Ι. (1994). Ο Μακεδονικός Αγών. Απομνημονεύματα. 

Πετσίβας, Γ. (επιμ.), Αθήνα: χ.έ., τ. Α΄,314. τέργιος απουντζής. Διαθέσιμο στο:  

http://el.wikipedia.org/wiki/ (Ημερομηνία πρόσβασης    2/6/2015). 
14 Φ. σ. (1960). Απεβίωσε και εκηδεύθη ο τέως Δήμαρχος Σέγος απουντζής. 

Ελληνική Υωνή *Υλώρινας+ (23/1/1960). Αρχείο Αθανάσιου Βογιατζή. 
15 1914, Α. 

http://el.wikipedia.org/wiki/
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εντίμου δράσας κατά τον Μακεδονικόν Αγώνα16. Απεβίωσε  τον Ιούνιο 

του 1934 και ετάφη στην Υλώρινα17. 

   Σο 1915, η σύνθεση του συμβουλίου, υπό τον ίδιο Δήμαρχο, 

τροποποιήθηκε και παρέμεινε έτσι ως το 1916. Σο συμβούλιο 

αποτελούσαν οι Ιωάννης απουντζής, Λάζαρος Φατζητύπε, Θεόδωρος 

Φρηστίδης, ίμος Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Κηπουρός, τέφανος Ρόλλης, 

Θεόδωρος Κεραμιτζής, Ηλίας ίμου, Φατζηνάκος Ιωάννου, Γεώργιος 

τεφάνου και οι οθωμανοί Φασάν Εφέντης, Μεμέτ Εφέντης, Ουζεήρ 

Εφέντης και Σεφίκ Εφέντης18. 

   Σην άνοιξη του 1916, χρέη Δημάρχου αναλαμβάνει ο Γεώργιος 

Λουκάς με δημοτικούς συμβούλους τους Ιωάννη απουντζή, τέφανο 

Ρόλλη, Φατζηνάκο Ναούμ, Γιάννη Γούναρη, Πέτρο Φατζητάση, Γεώργιο 

Γρίβα, Ιωάννη Βαλάκη, Μεμέτ ουκρή εφέντη, Σεφήκ Αχμέτ εφέντη, 

Σεφήκ Ιβραίμ εφέντη, Φασαν Γεσίλ εφέντη, Λάζαρος Αρμενσκαλή19. 

   Ο Γεώργιος Λουκάς, γεννήθηκε το 1864. Τπήρξε επιχειρηματίας και 

παράλληλα, γραμματέας της Μητροπόλεως και της Δημογεροντίας. 

Διατέλεσε δήμαρχος Υλώρινας από το 1916 έως το 1917. Απεβίωσε και 

κηδεύτηκε στην Υλώρινα τον Μάρτιο του 1926. Όπως αναφέρεται στην 

νεκρολογία του στην εφημερίδα Έλεγχος, στις 17 Μαρτίου 1926, 

απεβίωσε και εκηδεύθη χθες έγκριτος ημών συμπολίτης ο Γεώργιος 

Λουκάς. Η κοινωνία Υλωρίνης και ιδία ο εμπορικός μας κόσμος χάνει 

τον ιδεώδη συνεργάτην του, εν τω προσώπω του οποίου συγκεντρούντο 

                                                 
16 Σο Δημοτικό υμβούλιον. (1934). Χήφισμα. Η Μακεδονική *Υλώρινας+ 

(15/6/1934). Αρχείο Αθανάσιου Βογιατζή. Φ. σ. (1934). Αναστ. Λουκίδης. Η Μακεδονική 

*Υλώρινας+ (20/6/1934). Αρχείο Αθανάσιου Βογιατζή. 
17 Φ. σ. (1934). Αναστάσιος Λουκίδης. Έθνος *Υλώρινας+ (23/6/1934). Αρχείο 

Αθανάσιου Βογιατζή. 
18 1915, 27. 
19 1916, 7. 
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όλα τα προσόντα του δραστήριου επιχειρηματίου και σεμνού 

οικογενειάρχη20. 

   Σο 1917, στον Δημαρχιακό θώκο ανεβαίνει ο Αναστάσιος 

Παπακωνσταντίνου με δημοτικούς συμβούλους τους Ιωάννη απουντζή, 

Λάζαρο Ιωάννου, Φατζηνάκο Ναούμ, Σεφήκ Αχμέτ, Ιωάννη Βαλάκα, 

Φρήστο ιάκου, Ιωάννη Ζήση, Ιωάννη Καπουλίτσα, Φρήστο Υιλλιπίδη, 

Γιουσούφ Αχμέτ, αδίκ Ζινέλ και Μεχμέτ Αλή ουλειμάν21.  

   Ο Αναστάσιος Παπακωνσταντίνου γεννήθηκε στην Υλώρινα το 

1885. Κατά τα έτη 1917 και 1918, υπήρξε δήμαρχος Υλώρινας. Όντας 

Γαλλοτραφής, γνώριζε άρτια να ομιλεί την Γαλλική γλώσσα και για 

τις πολιτικές του πεποιθήσεις χαρακτηριζόταν Βενιζελικός.  

Σραπεζικός υπάλληλος στο επάγγελμα, διατέλεσε για πολλά χρόνια 

και μέχρι την εκδημία του, διευθυντής του υποκαταστήματος της 

Σραπέζης της Ελλάδος. Απεβίωσε το 193522. 

   Σον Αναστάσιο Παπακωνσταντίνου διαδέχεται, το 1919, ο Μιχαήλ 

Δοσίου, με πολυμελές δημοτικό συμβούλιο αποτελούμενο από τους 

Ιωάννη απουντζή, Φατζηνάκο Ναούμ, Φρήστο Υιλιππίδη, Φρήστο 

Υίσκα, Κωνσταντίνο Μισιρλή, Φρήστο Εξάρχου, Πέτρο Φατζητάσου, 

ταύρο Νεδέλκου, Γεώργιο Γρίβα, Αντώνιο Ζώη, Δημήτριο Σσώγκα, 

Παντελή Βαλάση, Σεφήκ Αχμέτ, αδίκ Ζινέλ, Μεχμέτ Αλή ουλειμάν, 

Γιουσούφ Αχμέτ , Φατζηαζίζ Φατζηεμίν, Γιασάρ Φαφάς23.  

   Ο Μιχαήλ Δοσίου γεννήθηκε στο Μεγάροβο του Μοναστήριου το 

1884 και μετακόμισε στην Υλώρινα το 1908. Υαρμακοποιός στο 

επάγγελμα, εξυπηρέτησε την φαρμακευτική περίθαλψη των 

                                                 
20 Φ. σ. (1926). Γεώργιος Ι. Λουκάς. Έλεγχος *Υλώρινας+ (11/3/1926). Αρχείο 

Αθανάσιου Βογιατζή. 
21 1917, 1. 
22 Βογιατζής, Α. (2011). Η παλιά Υλώρινα 1912 – 1970 μέσα από το φωτογραφικό 

αρχείο του Θανάση Βογιατζή. Ο Βασιλιάς Αλέξανδρος στη Υλώρινα (1918). Έθνος, 

*Υλώρινας+ (1/4/2011). 
23 1920, 2. 
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Υλωρινιωτών για δύο και πλέον γενιές. Δωρητής του οικοπέδου στο 

οποίο ανεγέρθη το περίπτερο του Υ.Ο.Ο.Υ., στον λόφο του Αγίου 

Παντελεήμονα. Δήμαρχος Υλώρινας από το 1919 έως την άνοιξη του 

1921. Απεβίωσε και κηδεύτηκε τον Ιούνιο του 1974. ε αφιέρωμα της 

Υωνής της Υλωρίνης, στις 28 Ιουνίου 1974 αναφέρεται ενδεικτικά: 

Έφυγε από τον μάταιον τούτον κόσμον με την ικανοποίησιν ότι άφησε 

φωτεινά τα ίχνη της διαβάσεώς του ως καλού και στοργικού 

οικογενειάρχου, ως λαμπρού φαρμακοποιου, ως εξαίρετου και ένθερμου 

πατριώτου, ως ευγενούς δωρητού, ως μεγάλου και αγαθού ανθρώπου24.  

   Ο Μιχαήλ Δοσίου παραμένει Δήμαρχος έως την άνοιξη του 1921, 

οπότε και καταλαμβάνει την θέση ο Πέτρος Φατζητάσης με μέλη του 

δημοτικού συμβουλίου τους Δημήτριο Μιχαηλίδη, ταύρο Δεβράνου, 

Φρήστο Εξάρχου, Αντώνιο Ζώη, Ιωάννη Καπουλίτσα, Κωνσταντίνο ιάκο, 

Νικόλαο Παναγιώτου, Νικόλαο Μάντσου, Ιωάννη Βαλλάση, Πέτρο 

Υιλιππίδη, Μιχάλη Κοντίδη, Μιχάλη Σαουσάνη, Φατζηαλήλ Φατζηεμίν, 

Σεφίκ Αχμέτ, Φασάν Γεσίτ, Γιασαρ Φαφάς, Φαιρεδίν Γιασήμ, Μουφεδάρ 

Μεχμέτ, Ιακώβ Λεβι25. 

   Ο Πέτρος Φατζητάσης γεννήθηκε το 1872 στην Υλώρινα. Σο 

επάγγελμα του ήταν έμπορος. Τπήρξε οπλαρχηγός κατά τον 

Μακεδονικό Αγώνα και συνεργάτης του Νικολάου Πύρζα. 

υνεργάστηκε επίσης με το σώμα του Παύλου Μελά και πήρε μέρος 

στην συμπλοκή που στοίχισε την ζωή του στην Καστοριά, αλλά και 

στην μάχη της Δροσοπηγής. Σο 1921 και το 1922 διατέλεσε δήμαρχος 

Υλώρινας. Απεβίωσε τον Απρίλιο του 193226. 

                                                 
24 Φ. σ. (1974). Απεβίωσε ο φαρμακοποιός Μιχάλης Δόσιος. Υωνή της Υλωρίνης 

(28/6/1974). Αρχείο Αθανάσιου Βογιατζή. 
25 1921, 3. 
26 Φ. σ. (1932). Θάνατοι.  Έθνος *Υλώρινας+ (16/4/1932). Αρχείο Αθανάσιου 

Βογιατζή. 
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   Σο 1923, Δήμαρχος ορίζεται ο Ιωάννης απουντζής, με δημοτικούς 

συμβούλους τους Ιωάννη Ασπιώτη, Ιωάννη Θεοδοσίου, Λάζαρο 

Φατζητύπη, Φρήστο Δανιήλ, Σέγο απουντζή, Δημήτριο Βαραδίνη, 

Γεώργιο ίμου, Δημήτριο Φατζηλάμπρου, τέφανο Πέτρου, Γεώργιο 

Κικιλίντζα, Κωνσταντίνο Κλεστινιώτη, Υίλιππο Βασιλείου, Πέτρο 

Φατζητάση, χρήστο Μηλώση, Δημήτριο Νεδέλκου και δύο (2) 

Οθωμανούς27. 

   Ελάχιστες πληροφορίες υπάρχουν για τον Ιωάννη απουντζή. 

Γνωρίζουμε, μόνο, ότι γεννήθηκε το 1878 στο Γκορνίτσοβο *Κέλλη+ 

Υλώρινας28 και απεβίωσε το 1958. Ήταν έμπορος στο επάγγελμα και 

διατέλεσε δήμαρχος Υλώρινας από το 1923 έως το 192429. Έλαβε, 

επίσης, μέρος στον Μακεδονικό αγώνα, όπου και ανέπτυξε δραση ως 

Πράκτορας Γ΄ τάξης30. 

   Σελευταίος διορισμένος Δήμαρχος Υλώρινας χρίζεται, το 1924, ο 

Γεώργιος ίμου. Σο Δημοτικό συμβούλιο συντίθεται από τους Σέγο 

απουντζή, Βασίλειο Καράντζα, Φρήστο Δανιήλ, Δημήτριο Βαραδίνη, 

τέφανο Πέτρου, Γιώργο Κικιλίντζα, Κωνσταντίνο Κλεστινιώτη, Φρήστο 

Μηλώση, Λάζαρο Ιωάννου, τέφανο Παυλίδη, Θρασύβουλο Θεοχαρίδη, 

Βασίλειο Παπαστεργίου, Ιωάννη Ρώμπαπα, Αναστάσιο Σσάπανο, Λάζαρο 

Πέιου, Δημήτριο Νεδέλκου, ωκράτη Λαζαρίδη, Βασίλειο Βοσγόλη31. 

                                                 
27 Περιβολάρης, Γ. (2012). Υλώρινα 1912-2012. Φρονικό ενός αιώνα. Υλώρινα: 

Αυτοέκδοση, 226. 
28 Εκλογικός Κατάλογος της Τποδιοικήσεως Υλωρίνης (1914). ό. π. 

29 Οι πληροφορίες για τον Ιωάννη απουντζή προέρχονται από συζήτηση με τον 

Αθανάσιο Βογιατζή για τα βιογραφικά στοιχεία των Δημάρχων της Υλώρινας, την 

περίοδο 1912 – 1926. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 21/4/2015, στο Café Goose, 

δίπλα στον ακουλέβα, στη Υλώρινα. 
30 Κολλιόπουλος, Ι. (επιστ. επιμ.). (2008). απουντζής Ιωάννης. το Ι. Μιχαηλίδης 

& Κ. Παπανικολάου (επιμ.), Σο Μεγάλο υναξάρι. Αφανείς γηγενείς μακεδονομάχοι 

1903 – 1913. Θεσσαλονίκη: University Studio Press & Εταιρεία Μακεδονικών πουδών, 

169. 
31 1925, 2. 
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   Ο Γεώργιος ίμου γεννήθηκε στα Άλωνα της Υλώρινας, το 1883. 

Ασχολήθηκε με το εμπόριο, διατελώντας μάλιστα επί σειρά ετών 

πρόεδρος του Εμπορικού υλλόγου Υλώρινας και μέλος της διοίκησης 

του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου. Εισχώρησε και στις 

τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς το 1924 οι αδερφοί ίμου έχτισαν το 

ξενοδοχείο «Διεθνές», το οποίο για την εποχή του υπήρξε υπόδειγμα 

εγκαταστάσεων και λειτουργίας. Η αρχιτεκτονική του συγκεκριμένου 

κτιρίου, μάλιστα, συγκίνησε τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο, ο οποίος 

χρησιμοποίησε τους εξωτερικούς και εσωτερικούς του χώρους για το 

γύρισμα διαφόρων ταινιών του. Σο 1924 διορίζεται Δήμαρχος 

Υλώρινας και παραμένει στην θέση αυτή ως τις πρώτες 

αυτοδιοικητικές εκλογές το 1925. Απεβίωσε και κηδεύτηκε δημόσια 

δαπάνη, τον Νοέμβριο του 195732. 

   Σο 1925, διενεργήθηκαν οι πρώτες δημοτικές εκλογές. Σο 

αποτέλεσμά τους σηματοδοτεί, τον Ιανουάριο του 1926, την διαδοχή 

του Γεώργιου ίμου, από τον πρώτο εκλεγμένο Δήμαρχο Υλώρινας 

Ιωάννη Θεοδόσιου. Δημοτικοί ύμβουλοι εκλέχθηκαν οι τέφανος 

Λουμάνης, Φρήστος Μηλώσης, Υίλιππος Β. Σεμέλκου, Φρήστος Άλτας, 

Λάζαρος Γρούιος, Θεόδωρος Φρηστίδης, Θεόδωρος Μητσάρης, Λάζαρος 

Πέιου, Δημήτριος Σσώγκου, Νικόλαος Παναγιώτου, Αθανάσιος 

Λαλαγιάννης, Γεώργιος Σσάπανος, Κλεόβουλος Ιατρόπουλος, Αθανάσιος 

Σσάπαρης, Πέτρος Φατζητύπης, Βασίλειος Παρασκευαΐδης, Βόρις 

Συρπένου, Ευάγγελός Παπαδάμου33. 

   Ο Ιωάννης Θεοδοσίου γεννήθηκε το 1883 στην Υλώρινα. Η 

οικογένεια του ήταν πολυμελής, φτωχική και καθαρά αγροτική. 

Ξεκίνησε τις σπουδές του στο σχολαρχείο Υλώρινας, συνέχισε στο 

                                                 
32 Φ. σ. (1957). Θάνατοι. Γεώργιος ίμου.  Ελληνική Υωνή *Υλώρινας+ (23/11/1957). 

Αρχείο Αθανάσιου Βογιατζή. 
33 1926, 3. 
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Ελληνικό Γυμνάσιο του Μοναστηρίου και στο Τποδιδασκαλείο 

Θεσσαλονίκης, από όπου πήρε και το πτυχίο του δασκάλου. Σο 1903, 

διορίστηκε δάσκαλος, στην συνέχεια παραιτήθηκε και άνοιξε 

βιβλιοπωλείο. Ασχολήθηκε επίσης με το εμπόριο γεωργικών ειδών. Σο 

1916 εκδίδει την εβδομαδιαία εφημερίδα Υλώρινα, η έκδοση της οποίας 

διακόπηκε το 1916 ως το 1922, οπότε και επανεκδόθηκε για διάστημα 

ενός μόνο έτους. Εκτός των παραπάνω, υπήρξε και Μακεδονομάχος, 

με σημαντική προσφορά στον Μακεδονικό αγώνα34. Σο 1925, κερδίζει 

τις πρώτες αυτοδιοικητικές εκλογές και εκλέγεται Δήμαρχος 

Υλώρινας. Οι ιδέες του χαρακτηρίζονταν ιδιαίτερα πρωτοποριακές για 

την εποχή. Φαρακτηριστικό είναι ότι ήταν ο πρώτος δήμαρχος, που 

φωτογραφήθηκε την επομένη των εκλογών με σύσσωμο το δημοτικό 

συμβούλιο, αλλά και η πρόταση του για την σύσταση κέντρου 

δεντροκομίας, την ίδρυση δηλαδή μιας πρακτικής γεωργικής σχολής35. 

Σον Δεκέμβριο του 1972, δεύτερη μέρα των Φριστουγέννων απεβίωσε 

σε ηλικία 91 ετών. τη νεκρολογία του στη Υωνή της Υλωρίνης, στις 29 

Δεκεμβρίου 1972 σημειώνεται: Ο Ι. Θεοδοσίου ηλικίας 91 ετών, ήτο ο 

πρώτος αιρετός δήμαρχος Υλωρίνης, ως μέλος δε της Μακεδονικής 

                                                 
34 Κολλιόπουλος, Ι. (επιστ. επιμ.). (2008). Θεοδοσίου Ιωάννης. το Ι. Μιχαηλίδης & 

Κ. Παπανικολάου (επιμ.), Σο Μεγάλο υναξάρι. Αφανείς γηγενείς μακεδονομάχοι 

1903 – 1913. Θεσσαλονίκη: University Studio Press & Εταιρεία Μακεδονικών πουδών, 

178. Μέλλιος, Λ. (1985). Ο Μακεδονικός Αγών και η συμβολή της Υλώρινας. Υλώρινα: 

Δήμος Υλώρινας, 72. 
35 Λώτη, Π., Παγιατάκη, Α. & Σσιάγκα, Δ. (1985). Ένας εκπαιδευτικός στο 

Μακεδονικό Αγώνα. «Ιωάννης Θεοδοσίου». Δάσκαλος στην Υλώρινα κατά τον 

Μακεδονικό αγώνα. Υλώρινα: Π.Α.Υ. *Αδημοσίευτη προπτυχιακή εργασία+. Ιστορικό 

αρχείο Υ..Υ. «Αριστοτέλης». υλλογή Π. Ι. Θεοδοσίου. Παπαχαρίσης, . (2014). 

Ιωάννης Θεοδοσίου. Ο Μακεδονομάχος και πρώτος αιρετός Δήμαρχος Υλώρινας. 

Ομιλία κατά την 21η Φορωδιακή υνάντηση Αφιερωμένη στην 102η επέτειο ελευθερίων 

της Υλώρινας από τον Οθωμανικό ζυγό και στον Μακεδονομάχο πρώτο αιρετό 

Δήμαρχο Υλώρινας Ιωάννη Θεοδοσίου. Υλώρινα: Υ..Υ. «Ο Αριστοτέλης», 22 Νοεμ. 

2014. 
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Οργανώσεως «Άμυνα», προσέφερε πολύτιμους υπηρεσίας εις το Έθνος 

κατά την διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνος36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Φ. σ. (1972). Απεβίωσαν οι Μιχαήλ Υίσκας και Ιωάννης Θεοδοσίου.  Υωνή της 

Υλωρίνης (29/12/1972). Αρχείο Αθανάσιου Βογιατζή. 
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ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

 

 

Ο σκοπός, το δείγμα και η μεθοδολογία της έρευνας 

Ο ΑΡΦΕΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ, Ψ ΜΕΡΟ ΣΗ «ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ», 

αποτελεί πολύτιμη πρωτογενή πηγή στην προσπάθεια 

διασύνδεσης του παρελθόντος με το παρόν37. Σα τεκμήρια, νήματα του 

κοινωνικού ιστού της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης σκιαγραφούν τις 

ανθρώπινες σχέσεις, όπως και τις σχέσεις οργανισμών, ανθρώπων, 

γεγονότων και τόπων38. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της παρούσας 

έρευνας είναι η αξιολόγηση και η κριτική προσέγγιση των αστικών 

πολιτικών του Δήμου Υλώρινας, κατά την περίοδο 1912 – 1926, μέσα 

από την αποδελτίωση των αντίστοιχων Πρακτικών του Δημοτικού 

υμβουλίου39. Με εστίαση στην εσωτερική λειτουργία του Δήμου, στη 

φορολογία, στις δημοτικές παροχές, στο ανθρώπινο δυναμικό και στο 

δομημένο περιβάλλον γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί το αρχειακό 

                                                 
37 Μ  άγιας, Α. (1999). Αρχειονομία. Βασικές έννοιες και αρχές: Η οργάνωση των 

αρχείων για τη διοίκηση και την έρευνα. Αθήνα: Κριτική. 
38 Παππά, Α. (2002). Εισαγωγή. το Ν. Μπαμίδης (επιμ.), Δικαίωμα στην 

πληροφόρηση: Νέα όρια και αντιφάσεις. Αθήνα: Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, 7 
39 Πρακτικά Δημοτικού υμβουλίου Υλώρινας (1912 – 1926). Γ.Α.Κ. Ν. Υλώρινας. 

Σ 
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υλικό σε συνδυασμό με τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους σε 

επίπεδο μικροϊστορίας, αλλά και εθνικής ιστορίας40.  

   Επιλέγουμε ως ημερομηνίες terminus post quem και terminus ante 

quem τις χρονολογίες 1912 και 1926 αντίστοιχα, καθώς κατά το 1912 η 

περιοχή απελευθερώνεται και ενσωματώνεται στην ελληνική 

επικράτεια και το 1926 έχει, σχεδόν, διαμορφωθεί το σύγχρονο 

πληθυσμιακό μοτίβο της πόλης, με την ανταλλαγή των πληθυσμών, 

την μετοικεσία του μουσουλμανικού στοιχείου και την εγκατάσταση 

των προσφύγων. Επισημαίνουμε ότι από την αποδελτίωση του υλικού 

απουσιάζουν τα έτη 1918 και 1919, όπως και τα έτη 1922, 1923 και 1924, 

διότι το υλικό της συγκεκριμένης περιόδου έχει χαθεί ή καταστραφεί.  

   Για να εξετάσουμε τις παραμέτρους των κειμένων επιλέξαμε να 

χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της Ποσοτικής και Ποιοτικής Ανάλυσης 

Περιεχομένου, ένα ερευνητικό εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται για 

να προσδιορίσει την ύπαρξη συγκεκριμένων λέξεων ή νοημάτων σε 

ένα κείμενο. Ο B. Berelson θεωρεί ότι η ανάλυση αυτού του τύπου 

                                                 
40 Βλ.: εχίδου, Β. (2000). Πολεοδομική εξέλιξη της Υλώρινας. Αριστοτέλης, 255, 20 

– 32. Βοσκοπούλου, Φ. (2000). Η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της πόλης της Υλώρινας. 

Αριστοτέλης, 255, 28 – 40. Βοσκοπούλου, Φ. (2004). Πλατεία Ερμού. το Α. Ανδρέου 

(επιμ.), Πρακτικά υνεδρίου «Υλώρινα 1912-2002. Ιστορία και Πολιτισμός». Υλώρινα: 

Παιδαγωγική χολή Υλώρινας & Σμήμα Βαλκανικών πουδών (Α.Π.Θ.), 383 – 399. 

Ηλιάδου-Σάχου, . (1966). Η Υλώρινα μέσα από το Αρχείο του Δήμου (1912- 1936). 

Αριστοτέλης, 233 – 234, 45 – 62. Ηλιάδου-Σάχου, . (2004). Η δημογραφική, 

οικονομική, κοινωνική και εκπαιδευτική εξέλιξη της πόλης της Υλώρινας τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα. το Α. Ανδρέου (επιμ.), Πρακτικά υνεδρίου «Υλώρινα 

1912-2002. Ιστορία και Πολιτισμός». Υλώρινα: Παιδαγωγική χολή Υλώρινας & 

Σμήμα Βαλκανικών πουδών (Α.Π.Θ.), 175 – 201. Μποσδελεκίδου, Ζ. (2000). Υλώρινα 

– Ιστορική Αναδρομή, Αριστοτέλης, 255, 4 – 19. Γαβρά, Ε. (2007). Νομός Υλώρινας. 

Φωρική Οργάνωση και Οικιστική. Πολιτισμός και Περιβάλλον. το Ι. Κολλιόπουλος 

& Ι. Μιχαηλίδης, (επιμ.), Υλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων. Αξονική τομογραφία του 

νομού. Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών πουδών, 47 – 175. Ζωγράφος, Θ. (2013). 

Η απολεσθείσα αρχι-τεκτονική της πόλης ή το μέλλον του παρελθόντος μας; το Α. 

Οικονόμου, Μ. Παπαγιανάκης & Α. τόιος, (συλλ.), Για τη Υλώρινα. Αρχιτεκτονικά 

Σοπία του Παρελθόντος. Υλώρινα: τέγη Υιλοτέχνων Υλώρινας – Μουσείο 

ύγχρονης Σέχνης, Περιφερειακή Ενότητα Υλώρινας, Δήμος Υλώρινας, Λέσχη 

Πολιτισμού Υλώρινας, 13 – 15. Κατεμίδου, Μ., Κωνσταντακάτος, Α. & τόιος, Α. 

(1987). Υλώρινα – Ιστορική φυσιογνωμία και Αρχιτεκτονική. Αθήνα: Ε. Μ.Π. 
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προσφέρεται για τη μελέτη των απόψεων ή των αντιλήψεων ενός 

ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων41. Μία διαφορετική διάσταση στην 

ανάλυση περιεχομένου δίνει ο I. De Sola Pool, σημειώνοντας ότι είναι 

ιδανική για τη μελέτη νοημάτων και σημειωτικών σχέσεων που 

περιέχονται σε γραπτό ή προφορικό λόγο42. Αρκετά χρόνια αργότερα, 

ο M. Palmquist χρησιμοποιεί την ανάλυση περιεχομένου σε γραπτά 

κείμενα μαθητών και εκπαιδευτικών43. Οι εκπρόσωποι της γαλλικής 

σχολής, με την κλασική θεματική ανάλυση, δίνουν μια διαφορετική 

διάσταση στη συγκεκριμένη μέθοδο, ανανεώνοντας τόσο την τεχνική 

της, όσο και τις δυνατότητες χρήσης της44. Βασική αρχή της ανάλυσης 

περιεχομένου είναι ο εντοπισμός και η συγκέντρωση των δεδομένων 

που συνιστούν ένα μήνυμα45, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα 

συνδυασμού ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για την εξερεύνηση 

εννοιών και τους τρόπους με τους οποίους τις αντιλαμβάνονται τα 

υποκείμενα. Προσφέρεται, επίσης, για την ανίχνευση και καταγραφή 

ιστορικών και πολιτισμικών στοιχείων, ενώ παράλληλα καταγράφει 

και αναλύει τα κοινωνικά ιδεολογήματα46. Με άλλα λόγια, η ανάλυση 

αυτή ομαδοποιεί τα στοιχεία του υλικού σε θεματικές κατηγορίες 

ανάλογα με τη σημασία τους, οι οποίες στη συνέχεια καταμετρούνται 

και αναλύονται ανάλογα με την περίπτωση47. Ενδιαφέρον πολλές 

                                                 
41 Berelson, B. (19712). Content Analysis in Communication Research. New York: The Free 

Press.  
42 De Sola Pool, I. (1959) Trends in Content Analysis. Urbana University: Illinois Press. 
43 Palmquist, M. (1990). The lexicon of the classroom: language and learning in writing 

classrooms. Doctoral Dissertation: Carnegie Mellon University.  
44 Bardin, L. (1996). L’analyse de contenu. Paris: P.U.F. Mucchielli, R. (1988). L’analyse de 

contenu des documents et communications. Paris: ESF. Crawitz, M. (1981). Methods des 

sciences sociales. Paris: Dalloz.  
45 Moscovici, S. (1970). La psychanalyse, son image et son public. Paris: P.U.F.  
46 Curley, K. (1990). Content Analysis. In E. Asher (ed.), The Encyclopedia of Language 

and Linguistics. Edinburgh: Pergamon Press. 
47 Krippendorf, K. (1980). Content Analysis: An introduction to its methodology. London: 

Sage. Fuhlau, J. (1982). Die Sprachlosigkeit der Inhaltsanalyse. Linguistische Bemerkungen zu 
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φορές παρουσιάζει και η διερεύνηση της απουσίας κάποιων θεμάτων, 

πάντοτε σε σχέση με τους στόχους της έρευνας48.  

   Η διαφορετική προοπτική των ερευνητών, οι οποίοι ασχολήθηκαν με 

την ανάλυση περιεχομένου, είχε ως συνακόλουθο τη διατύπωση 

πλήθους ορισμών για τη συγκεκριμένη μέθοδο49. το σημείο αυτό 

παραθέτουμε έναν ορισμό της ανάλυσης περιεχομένου, με κριτήριο τη 

χρήση της στην παρούσα εργασία: «Ανάλυση περιεχομένου είναι η 

ερευνητική μέθοδος, η οποία με σαφείς στόχους και κατεύθυνση 

ανάλυσης και μέσω συστηματικών τεχνικών και υποδειγμάτων 

ανάλυσης που διασφαλίζουν την διϋποκειμενικότητα, ανιχνεύει, 

ερμηνεύει και αξιολογεί τόσο το ρητό, όσο και το λανθάνον περιεχόμενο 

του μηνύματος της επικοινωνίας»50. Με άλλα λόγια, ο ερευνητής 

επιδιώκει να εντοπίσει κατηγορίες και μονάδες ανάλυσης, οι οποίες 

ανταποκρίνονται στο σκοπό της έρευνας. Οι μονάδες ανάλυσης 

μπορεί να περιλαμβάνουν μία και μόνη λέξη, ένα θέμα, μία πρόταση ή 

μία παράγραφο51. τη συγκεκριμένη έρευνα ως μονάδα ανάλυσης 

θεωρήθηκε το θέμα52, το οποίο αναλύθηκε σε πέντε θεματικές 

                                                                                                                                     
einer sozial-wissenschaftlichen Analyse. Tübingen: Narr. Merten, K. (1995). Inhaltsanalyse. 

Einführung in die Theorie. Methode und Praxis, 2. 
48 Ghiglione, R. (1980). Manuel d‘ analyse de contenu. Paris: Armand Colin. 
49 Rust, H. (1981). Methoden und Probleme der Inhaltsanalyse. Tübingen: Gunter Narr 

Verlag, 20 - 30 & 173. 
50 Μπονίδης, Κ. (1998). Έρευνα των προδιαγραφών της διδασκαλίας των εν χρήσει 

σχολικών εγχειριδίων του γλωσσικού μαθήματος υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της 

Ειρήνης. Θεσσαλονίκη: Σομέας Παιδαγωγικής Α.Π.Θ., 115. 
51 Cohen, L. & Manion, L. (2000). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. (Μτφρ. Φρ. 

Μητσοπούλου & Μ. Υιλοπούλου). Αθήνα: Μεταίχμιο, 87 
52 Μονάδα ανάλυσης είναι εκείνο το τμήμα του περιεχομένου του υλικού, στο 

οποίο μπορεί να μετρηθεί η εμφάνιση και η συχνότητα ενός στοιχείου, το οποίο 

μπορεί να ενταχθεί σε μια δεδομένη θεματική κατηγορία. χετικά βλ.: Lasswell, H. 

D. & Leites, W. (1965). The language of politics: Studies in Quantitative Semantics. New York: 

MIT Press. Lasswell, H. D., Merner, O. & De S. Pool, I. (1952). The comparative study of 

symbols. Stanford: Stanford University Press. Holsti, O. R. (1969). Content Analysis for the 

Social Science and the humanities. Mass: Addison-Wesley, 126. Rustemeyer, R. (1992). 

Praktisch – Methodische Schritte der Inhaltsanalyse. Münster: Aschendorff, 74 - 82. 
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κατηγορίες, ενώ αυτές εξειδικεύθηκαν σε περαιτέρω κατηγορίες και 

υποκατηγορίες με τη βοήθεια των δεδομένων που προέκυψαν.  

   Ο σχηματισμός των θεματικών κατηγοριών, κατηγοριών και 

υποκατηγοριών προέκυψε από την προσεκτική μελέτη των κειμένων 

των Πρακτικών του Δημοτικού υμβουλίου Υλώρινας. Οι θεματικές 

κατηγορίες συνιστούν τους λειτουργικούς ορισμούς των μεταβλητών 

που ερευνώνται53 και επιδιώκουν να ανταποκριθούν επαρκώς στο 

σκοπό και στους στόχους της έρευνας54, ενώ παράλληλα να ενταχθούν 

σ’ αυτές όλες οι σχετικές με το αντικείμενο της έρευνας αναφορές55. Η 

κάθε θεματική κατηγορία πρέπει να διαιρείται σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες (παραγωγική εξήγηση), ενώ τα δεδομένα που αφορούν 

στις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες, δηλαδή η κατανομή της 

συχνότητας τους, πρέπει να συμβάλλει στη διασάφηση της θεματικής 

κατηγορίας (επαγωγική εξήγηση). Κατά τον τρόπο αυτό, μπορούν να 

διατυπωθούν με σαφήνεια οι θεματικές κατηγορίες, ώστε να 

ανταποκριθούν στην αξίωση για διϋποκειμενικότητα, δηλαδή να 

κωδικογραφηθούν από κωδικογράφους οι ίδιες αναφορές στις ίδιες 

θεματικές, κατηγορίες και υποκατηγορίες. Σέλος, η θεματική 

κατηγορία πρέπει να είναι έγκυρη, δηλαδή να μετρά αυτό που 

επιδιώκει να μετρήσει56 και να είναι παραγωγική, δηλαδή να 

προσφέρεται για εξαγωγή παρατηρήσεων και ίσως τη για διατύπωση 

νέων υποθέσεων.  

   τη συγκεκριμένη έρευνα, το οριστικό σύστημα θεματικών 

κατηγοριών συγκροτήθηκε με μια διαδικασία τριών φάσεων. ε πρώτη 

                                                 
53 Berelson, Β. (1952). Context analysis in communication research. N. Y.: Hafnere Press, 

147. Ο Berelson εκτιμά ότι η ανάλυση περιεχομένου πετυχαίνει ή αποτυχαίνει 

εξαιτίας των κατηγοριών της. Επειδή οι κατηγορίες εμπεριέχουν την ουσία της 

έρευνας, δεν μπορεί να είναι καλύτερη από το σύστημα των κατηγοριών της».  
54 Berelson, B. (1952). ό. π., 163. 
55 Rustemeyer, R. (1992). ό. π., 104 - 105. 
56 Μπονίδης, Κ. (1998). ό. π., 117. 



 44 

φάση καθορίστηκαν οι άξονες του ερευνητικού πλαισίου, καθώς και το 

παραγωγικό σύστημα των κατηγοριών. τη συνέχεια, 

αποδελτιώθηκαν οι σχετικές αναφορές, που περιέχονταν στα 

Πρακτικά του Δημοτικού υμβουλίου Υλώρινας, τα οποία αποτέλεσαν 

το ερευνητικό υλικό. Σέλος, συγκροτήθηκε το οριστικό σύστημα 

θεματικών κατηγοριών, βάσει του οποίου έγινε η ανάλυση. Μετά τη 

συγκρότηση του συστήματος κατηγοριών και την ανάδειξη των 

κριτηρίων διαχωρισμού των θεμάτων τους, τα δεδομένα που 

περιέχονταν στις εγκυκλίους καταγράφηκαν σε βάση δεδομένων 

Access και η περιγραφική στατιστική επεξεργασία έγινε με τη χρήση 

του στατιστικού λογισμικού SPSS 19. 

   ύμφωνα με τη θεωρία ότι δεν υπάρχουν ουδέτερες ιστορικές 

έννοιες57 και ότι καμία εννοιολόγηση δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη 

από το εννοιολογικό σύστημα που την παρήγαγε και από το ιστορικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε58, το υπό μελέτη υλικό είναι 

δηλωτικό ορισμένων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των 

δημιουργών του και συγκεντρώνεται για να μπορέσει ο ερευνητής να 

κατανοήσει και να ερμηνεύσει τις γνώμες, τις στάσεις, τις αξίες και 

γενικά τη συμπεριφορά του59. Δεχόμαστε ότι οι έννοιες είναι 

διανοητικές κατασκευές, οι οποίες αναδύονται σε συγκεκριμένο 

χωροχρονικό πλαίσιο, φέρουν συγκεκριμένο, επίσης, ιδεολογικό 

                                                 
57 Ο Π. Κονδύλης. (1992). Πλανητική πολιτική μετά τον Χυχρό Πόλεμο. Αθήνα: 

Θεμέλιο, 104-105, επισημαίνει σχετικά τα ακόλουθα: Όσο οι έννοιες είναι ζωντανές 

και σηκώνουν το βάρος των κοινωνικών φαινομένων, μπορούν να ερμηνευτούν θετικά ή 

αρνητικά, στενά ή πλατιά, και να παραλλαχτούν ανάλογα με τις εκάστοτε 

στρατηγικές ή τακτικές ανάγκες, όμως αναφέρονται ρητά ή άρρητα σ’ έναν ταυτόσημο 

και ταυτίσιμο φορέα. το: Κόκκινος, Γ. (2003). Επιστήμη, Ιδεολογία, Σαυτότητα. Σο 

μάθημα της Ιστορίας στον αστερισμό της υπερεθνικότητας και της παγκοσμιοποίησης. 

Αθήνα: Μεταίχμιο, 248. 
58 Κόκκινος, Γ. (2003). ό. π., 253. 
59 Βάμβουκας, Μ. (20006). Εισαγωγή στην Χυχοπαιδαγωγική Έρευνα και 

Μεθοδολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 263. 
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φορτίο και εκφράζουν τα ιστορικά μορφώματα, που προκύπτουν από 

το διάλογο του παρελθόντος με το παρόν60. 

   Καθώς το ερευνητικό υλικό εξαρτάται από την περιρρέουσα πολιτική 

και κοινωνική ατμόσφαιρα, δηλαδή την κυρίαρχη ιδεολογία, την 

πολιτική οικονομία, την ιστορία, τον πολιτισμό και τους κοινωνικούς 

κανόνες η παρούσα έρευνα θέτει ως κατευθυντήριο στόχο ανάλυσης 

μια ή και περισσότερες παραμέτρους της πορείας των αναφορών του 

κειμένου, το φανερό ή άδηλο σκοπό του μηνύματος, τα στοιχεία 

επικοινωνίας και τις κατευθύνσεις προς τις οποίες μπορεί να 

προσανατολιστούν τα υποκείμενα της έρευνας. Η ανάλυση του 

ποιοτικού υλικού γίνεται με βάση εμφανείς «κανόνες» του τύπου 

«ποιος λέει, τι λέει, μέσω ποιου διαύλου, σε ποιόν και με ποια 

επίδραση»61. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις της ιστορικής έρευνας, η 

προσωπικότητα του ερευνητή εμπλέκεται σε μεγαλύτερο βαθμό με 

την αξιολόγηση τη διατύπωση ενός προβλήματος από ό,τι σε άλλους 

τύπους έρευνας62. Η συνεξέταση όλων αυτών των παραμέτρων θα 

βοηθήσει στην ερμηνεία των ποιοτικών δεδομένων της ανάλυσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Κόκκινος, Γ. (2003). ό. π., 251. 
61 Lasswell, D. (1948). The structure and functions of ideas. In L. Bryson (ed.), The 

communication of ideas. New York: Harper & Row, 37-51. Βάμβουκας, Μ. (20006). ό. π., 

264. 
62 Hill, J. E. & Kerber, A. (1967). Models, Methods and Analytical Procedures in Educational 

Research. Detroit: Wayne State University Press. 
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ΣΡΙΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

 

 

Σο περιεχόμενο των  υπό διερεύνηση  

Πρακτικών του Δημοτικού υμβουλίου Υλώρινας 

 Η ποσοτική ανάλυση 

ΠΨ ΠΡΟΑΝΑΥΕΡΘΗΚΕ, ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΜΕΛΕΣΗ Ψ ΜΟΝΑΔΑ 

δειγματοληψίας63 ορίζονται κείμενα των Πρακτικών του 

Δημοτικού υμβουλίου Υλώρινας, από το 1912 έως το 1926. Ψς μονάδα 

καταγραφής ορίζεται το θέμα64, διότι θεωρήθηκε ότι εξυπηρετεί 

περισσότερο τους ερευνητικούς μας στόχους65. Για να ενισχύσουμε την 

αξιοπιστία της έρευνας, ορίζουμε αναλυτικά και με ακρίβεια τα 

κριτήρια της κωδικογράφησης των θεματικών κατηγοριών και 

                                                 
63 Krippendorf, K. (1980). ό. π., 57-58. Οι μονάδες δειγματοληψίας (sampling units) 

είναι τυπικά οριζόμενες μονάδες, αφορούν το δείγμα, το οποίο σχηματίζεται από 

έναν πληθυσμό μονάδων δειγματοληψίας και προσφέρονται για επαγωγική 

στατιστική. Ψς δείγμα εκλαμβάνεται, για παράδειγμα, ένα σχολικό εγχειρίδιο, μια 

εγκύκλιος, ένα πρακτικό αλλά και τα πολλαπλάσια της μονάδας αυτής. 
64 Krippendorf, K. (1980). ό. π., 60. 
65 Holsti, O. R. (1969). ό. π., 126. 

Ό 
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χρησιμοποιούμε δύο κωδικογράφους (coders)66, οι οποίοι 

προηγουμένως ενημερώθηκαν σχετικά με την εφαρμογή των 

κριτηρίων.  

   Σα κριτήρια του διαχωρισμού των ορίων των θεματικών κατηγοριών 

ορίστηκαν από τον ερευνητή. Από τα δεδομένα της αποδελτίωσης 

διατηρήθηκαν τα παραθέματα που από άποψη περιεχομένου 

ενέπιπταν σε κάποια από τις θεματικές κατηγορίες. Κάθε αναφορά 

του υλικού άσχετη με το σύστημα κατηγοριών δεν συμπεριλήφθηκε. 

ε μια περίοδο ή ημιπερίοδο μπορεί να εμπεριέχονταν και 

περισσότερα από ένα θέματα. Για το λόγο αυτό υπήρχαν περιπτώσεις 

όπου η πρόταση συμπεριλάμβανε μία αναφορά ή και περισσότερες. 

   τη συνέχεια ορίστηκαν τα κριτήρια της κωδικογράφησης των 

θεματικών κατηγοριών, στα οποία δοκιμάστηκε η λειτουργικότητά 

τους και διατυπώθηκαν ως εξής: 

α) Οι αναφορές ταξινομούνται στις θεματικές, κατηγορίες και 

υποκατηγορίες του συστήματος 

β) Η ίδια κατηγορία είναι δυνατόν να συναντάται σε μια ημιπερίοδο ή 

περίοδο περισσότερες από μία φορές 

γ) Οι αναφορές που επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες ή είναι 

ασαφείς δεν κωδικογραφούνται  

δ) Θέματα που συγχρόνως επιδέχονται κωδικογράφηση σε δύο 

κατηγορίες αφήνονται στην κρίση του ερευνητή67. 

                                                 
66 Μπονίδης, Κ. (1998). ό. π., 126. Ο όρος coder αποδίδεται με τη λέξη 

κωδικογράφος, όχι μόνο επειδή με τη λέξη αυτή μεταφράζεται πιστότερα ο 

ξενόγλωσσος όρος, αλλά κυρίως γιατί αυτή κυριολεκτεί όσον αφορά στην περιγραφή 

του έργου που εκτελεί ο κωδικογράφος δηλαδή ταξινομεί τις αναφορές βάσει του 

δεδομένου συστήματος κατηγοριών, του ορισμού αυτών και των οδηγιών 

κωδικογράφησης. 
67 Μετά τον ορισμό των δύο κωδικογράφων, ακολούθησε η ενημέρωσή τους 

αναφορικά με το σκοπό και τις υποθέσεις της έρευνας, τη μέθοδο, το σύστημα 

θεματικών κατηγοριών και, στη συνέχεια, έγινε δοκιμαστική εφαρμογή 

κωδικογράφησης βάσει των παραπάνω οδηγιών, ώστε στο τέλος της διαδικασίας να 

επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός συμφωνίας μεταξύ των τριών συμμετεχόντων. 
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   το τέλος της διαδικασίας ελέγχθηκε ο βαθμός αξιοπιστίας της 

κωδικογράφησης με τη βοήθεια στατιστικών μεθόδων. Οι μετρήσεις 

και οι διαδικασίες πρέπει να είναι αξιόπιστες και αυτό ελέγχεται με 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, οι οποίες γίνονται με το ίδιο όργανο, 

στο ίδιο δείγμα δεδομένων και θα πρέπει να αποδίδουν τα ίδια 

αποτελέσματα68.  

   Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας επιλέχθηκε ο τύπος της 

αναπαραγωγισιμότητας (reproducibility), ο βαθμός, δηλαδή, «κατά τον 

οποίο μια διαδικασία είναι δυνατόν να ανασυσταθεί κάτω από 

διαφορετικές περιστάσεις, διαφορετικές θέσεις, χρησιμοποιώντας 

διαφορετικούς κωδικογράφους»69. Η αξιοπιστία επιτυγχάνεται μέσω 

της συνθήκης «έλεγχος – έλεγχος» (test-test) και στηρίζεται στη 

σταθερότητα μεταξύ των κωδικογράφων και τη δι-υποκειμενική 

συμφωνία. 

   Για τον υπολογισμό του βαθμού συμφωνίας του ερευνητή με τους 

κωδικογράφους (Πίνακας 1), στην ταξινόμηση των δελτίων κατά 

κατηγορία, χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω τύπος70:  

i
i

NN

M
V








2
    (I) 

όπου 

Μ= αριθμός των δελτίων που συμφώνησαν ο ερευνητής με τον i κωδι-

κογράφο (i= 1,2) 

Nε = ο αριθμός των δελτίων που ταξινόμησε ο ερευνητής, 

Νi=ο αριθμός των δελτίων που ταξινόμησε ο κωδικογράφος i (i= 1,2). 

 

 

 

                                                 
68 Holsti, O. R. (1969). ό. π., 153. 
69 Μπονίδης, Κ. (1998). ό. π., 131.  
70 Μπονίδης, Κ. (1998). ό. π., 132. 
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Πίνακας 1: Βαθμός συμφωνίας μεταξύ ερευνητή και κωδικογράφων 

κατά θεματική κατηγορία 

Θεματικές κατηγορίες Βαθμός συμφωνίας 

 Ε – Κ1 Ε – Κ2 

Εσωτερική λειτουργία του Δήμου 0,996 0,997 

Έσοδα 0,995 0,995 

Δημοτικές παροχές   

Ανθρώπινο δυναμικό   

Δομημένο περιβάλλον 0,977 0,998 

 

Για τον υπολογισμό του βαθμού συμφωνίας μεταξύ των δύο 

κωδικογράφων (Πίνακας 2) χρησιμοποιήθηκε ο τύπος: 







2

1

2

2

i

iN

M
V   (Iα) 

όπου: 

Μ: ο αριθμός των δελτίων που συμφώνησαν οι δύο κωδικογράφοι 

Νi: ο αριθμός των δελτίων που ταξινόμησε ο κωδικογράφος i (i= 1,2). 

 

Πίνακας 2: Βαθμός συμφωνίας μεταξύ ερευνητή και κωδικογράφων στις 

θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες. 

 Ερευνητής Κωδικογράφος 

1 

Κωδικογράφος 

2 

Ερευνητής  0,996 0,997 

Κωδικογράφος 1 0,996  0,992 

Κωδικογράφος 2 0,997 0,992  
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Επειδή όμως, κατά την παραπάνω διαδικασία, μετράται ο βαθμός 

συμφωνίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τυχαία συμφωνία μεταξύ 

των κωδικογράφων, για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας 

χρησιμοποιήθηκε επιπλέον ο ακόλουθος τύπος71: 

e

e

P

PP






1
  

όπου  

P: παρατηρούμενος βαθμός συμφωνίας μεταξύ των κωδικογράφων 

(τύπος Ια) 

Pe: ο βαθμός τυχαίας συμφωνίας, ο οποίος υπολογίζεται από τον τύπο: 














n
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i
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όπου  

Ni: ο αριθμός των κοινών κωδικογραφήσεων στην κατηγορία i. 

Ν: ο συνολικός αριθμός κωδικογραφήσεων 

n: ο συνολικός αριθμός των κατηγοριών  

 

Προκύπτει ότι Pe =37,3% για τις κατηγορίες. 

 

Σελικά επιτεύχθηκε συνολικό ποσοστό αξιοπιστίας 98,7% για τις 

κατηγορίες. 

   Ακολουθώντας αυτή τη λογική, η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση 

του περιεχομένου στηρίχθηκε στις εξής θεματικές κατηγορίες: 

- Εσωτερική λειτουργία του Δήμου: Δημοτικό υμβούλιο, Αρμοδιότητες, 

Επιτροπές, Διοικητικές πράξεις, Δημοτικοί υπάλληλοι. 

- Έσοδα: Υορολογία, Δημοτικοί φόροι/Άλλα έσοδα. 

- Δημοτικές παροχές: Υωτισμός, Ύδρευση, Διατιμήσεις, Καθαριότητα, 

Δημοτικά έργα, Δημόσια υγεία. 

                                                 
71 Μπονίδης, Κ. (1998). ό. π., 133. 
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- Ανθρώπινο δυναμικό: Ενοικιαστής φόρων/Υοροεισπράκτορας, 

Αγροφύλακας, Οδοκαθαριστής, Σοιχοκολλητής, Δασοφύλακας, 

Παιδονόμος, Μαία, Μουσικός. 

- Δομημένο περιβάλλον: φαγείο, Αποξηραντήριο δερμάτων, Οικιστικά 

ζητήματα, χέδιο πόλης, Απαλλοτριώσεις, Ποτάμι, Αγορά, υντήρηση 

– επισκευές, Εκκλησιαστικά ζητήματα/Νεκροταφεία, Εκπαιδευτικά 

ζητήματα. 

 

Πίνακας 3: Κατανομή των αναφορών κατά Θεματική 

Θεματική υχνότητα (Ν) Ποσοστό % 

Εσωτερική λειτουργία του Δήμου 1404 34,2 

Έσοδα 374 9,1 

Δημοτικές παροχές 506 12,3 

Ανθρώπινο δυναμικό 211 5,1 

Δομημένο περιβάλλον 1609 39,2 

ύνολο 4104 100,0 

 

ε σύνολο 4104 αναφορών που αποδελτιώθηκαν μέσα από τα 

Πρακτικά του Δήμου Υλώρινας της περιόδου 1912 – 1926 η θεματική 

Δομημένο Περιβάλλον συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη συχνότητα με 

1609 αναφορές (39,2%). Ακολουθούν η θεματική Εσωτερική λειτουργία 

του Δήμου (1404, 34,2%). Οι θεματικές Δημοτικές παροχές, Έσοδα και 

Ανθρώπινο δυναμικό συγκεντρώνουν 506 (12,3%), 374 (9,1%) και 211 

(5,1%) αναφορές αντίστοιχα (Πίνακας 3).  

 

υνολικά, οι 4104 αναφορές οι οποίες συγκεντρώθηκαν μέσα από τα 

Πρακτικά και ομαδοποιήθηκαν σε πέντε θεματικές κατηγορίες, στη 

συνέχεια υποδιαιρέθηκαν και εντάχθηκαν σε μικρότερες κατηγορίες 

όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 4. 
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Πίνακας 4: Κατανομή των αναφορών κατά Θεματική και Κατηγορία 

Θεματική/Κατηγορίες υχνότητα (Ν) Ποσοστό % 

Εσωτερική λειτουργία του Δήμου 1404 34,2 

Δημοτικό υμβούλιο 750 18,3 

Αρμοδιότητες 73 1,8 

Επιτροπές 285 6,9 

Διοικητικές πράξεις 23 0,6 

Δημοτικοί υπάλληλοι 273 6,7 

Έσοδα 374 9,1 

Υορολογία 81 2,0 

Δημοτικοί φόροι/Άλλα έσοδα 293 7,1 

Δημοτικές παροχές 506 12,3 

Υωτισμός 74 1,8 

Ύδρευση 108 2,6 

Διατιμήσεις 27 0,7 

Καθαριότητα 112 2,7 

Δημοτικά έργα 83 2,0 

Δημόσια υγεία 102 2,5 

Ανθρώπινο δυναμικό 211 5,1 

Ενοικιαστής φόρων/Υοροεισπράκτορας 113 2,8 

Αγροφύλακας 45 1,1 

Οδοκαθαριστής 15 0,4 

Σοιχοκολλητής 6 0,1 

Δασοφύλακας 5 0,1 

Παιδονόμος 8 0,2 

Μαία 12 0,3 

Μουσικός 7 0,2 

Δομημένο περιβάλλον 1609 39,2 
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φαγείο 57 1,4 

Αποξηραντήριο δερμάτων 21 0,5 

Οικιστικά ζητήματα  338 8,2 

χέδιο πόλης 328 8,0 

Απαλλοτριώσεις 33 0,8 

Ποτάμι 134 3,3 

Αγορά 137 3,3 

υντήρηση – επισκευές 379 9,2 

Εκκλησιαστικά 

ζητήματα/Νεκροταφεία 
115 2,8 

Εκπαιδευτικά ζητήματα 67 1,6 

ύνολο 4104 100,0 

 

Όσον αφορά στην κατανομή των αναφορών ανά Δημαρχία 

παρατηρούμε ότι επί Δημαρχίας απουντζή, Λουκά, ίμου και 

Θεοδοσίου οι περισσότερες αναφορές καταγράφονται στη θεματική 

που αναφέρεται στην Εσωτερική Λειτουργία του Δήμου (211-5,1%, 194-

4,7%, 238-5,8% και 105-2,6% αντίστοιχα), ενώ επί Ναούμ, 

Παπακωνσταντινου και Φατζητάση στις συνεδριάσεις του Δημοτικού 

υμβουλίου εστιάζουν κυρίως στο Δομημένο περιβάλλον, καθώς η 

συγκεκριμένη θεματική συγκεντρώνει 821-20,0%, 194-4,7% και 166-

4,0% αναφορές. Επί Δημαρχίας Δοσίου, οι περισσότερες αναφορές 

κωδικοποιήθηκαν στην θεματική Έσοδα (100-2,4%) (Πίνακας 5). 
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Πίνακας 5: Κατανομή των αναφορών κατά Θεματική και Δήμαρχο 

Θεματική 

Δήμαρχος 

ύνολο 


α

π
ο

υ
ν

τ
ζ
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ς

 

Ν
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ο
ύ

μ
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α

τ
ζ
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ο
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Θ
εο

δ
ο

σ
ίο

υ
 

Εσωτερική 

λειτουργία 

του Δήμου 

211 

5,1% 

527 

12,8% 

194 

4,7% 

74 

1,8% 

37 

0,9% 

18 

0,4% 

238 

5,8% 

105 

2,6% 

1404 

34,2% 

Έσοδα 
121 

2,9% 

9 

0,2% 
- 

38 

0,9% 

100 

2,4% 
- 

21 

0,5% 

85 

2,1% 

374 

9,1% 

Δημοτικές 

παροχές 

47 

1,1% 

82 

2,0% 
- 

190 

4,6% 

91 

2,2% 
- 

52 

1,3% 

44 

1,1% 

506 

12,3% 

Ανθρώπινο 

δυναμικό 

81 

2,0% 

42 

1,0% 

25 

0,6% 
- 

15 

0,4% 
- 

31 

0,8% 

17 

0,4% 

211 

5,1% 

Δομημένο 

περιβάλλον 

99 

2,4% 

821 

20,0% 

97 

2,4% 

194 

4,7% 

57 

1,4% 

166 

4,0% 

103 

2,5% 

72 

1,8% 

1609 

39,2% 

ύνολο 
559 

13,6% 

1481 

36,1% 

316 

7,7% 

496 

12,1% 

300 

7,3% 

184 

4,5% 

445 

10,8% 

323 

7,9% 

4104 

100,0% 

 

Σο 1912 περισσότερες αναφορές συγκεντρώνει η θεματική Ανθρώπινο 

δυναμικό (26-0,6%), ενώ τα έτη 1913, 1916, 1925 και 1926 οι περισσότερες 

αναφορές κωδικοποιούνται στη θεματική Εσωτερική λειτουργία του 

Δήμου (143-3,5%, 334-8,1%, 238-5,8% και 105-2,6% αναφορές αντίστοιχα). 

Για τη θεματική Δομημένο περιβάλλον η μεγαλύτερη συγκέντρωση 

αναφορών παρατηρείται κατά τα έτη 1914, 1915, 1917 και 1921 (155-

3,8%, 609-14,8%, 194-4,7% και 193-4,7% αντίστοιχα), ενώ για τη 

θεματική Έσοδα κατά το έτος 1920 (100-2,4%). ε κανένα έτος η 

θεματική Δημοτικές παροχές δεν αποτελεί προτεραιότητα του Δήμου 

Υλώρινας (Πίνακας 6). 
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Πίνακας 6: Κατανομή των αναφορών κατά Θεματική και Φρονολογία 

Θεματική 

Φρονολογία  

1912 1913 1914 1915 1916 1917 1920 1921 1925 1926 ύνολο 

Εσωτερική 

λειτουργία 

του Δήμου 

12 

0,3% 

143 

3,5% 

317 

7,7% 

126 

3,1% 

334 

8,1% 

74 

1,8% 

14 

0,3% 

41 

1,0% 

238 

5,8% 

105 

2,6% 

1404 

34,2% 

Έσοδα 
7 

0,2% 

72 

1,8% 

42 

1,0% 

5 

0,1% 

4 

0,1% 

38 

,9% 

100 

2,4% 
- 

21 

0,5% 

85 

2,1% 

374 

9,1% 

Δημοτικές 

παροχές 

15 

0,4% 

15 

0,4% 

29 

0,7% 

68 

1,7% 

2 

0,0% 

190 

4,6% 

77 

1,9% 

14 

0,3% 

52 

1,3% 

44 

1,1% 

506 

12,3% 

Ανθρώπινο 

δυναμικό 

26 

0,6% 

50 

1,2% 

40 

1,0% 
- 

32 

0,8% 
- 

15 

0,4% 
- 

31 

0,8% 

17 

0,4% 

211 

5,1% 

Δομημένο 

περιβάλλον 
- 

99 

2,4% 

155 

3,8% 

609 

14,8% 

154 

3,8% 

194 

4,7% 

30 

0,7% 

193 

4,7% 

103 

2,5% 

72 

1,8% 

1609 

39,2% 

ύνολο 
60 

1,5% 

379 

9,2% 

583 

14,2% 

808 

19,7% 

526 

12,8% 

496 

12,1% 

236 

5,8% 

248 

6,0% 

445 

10,8% 

323 

7,9% 

4104 

100,0% 
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ΣΕΣΑΡΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

 

 

Σο περιεχόμενο των  υπό διερεύνηση  

Πρακτικών του Δημοτικού υμβουλίου Υλώρινας 

 Η ποιοτική ανάλυση 

1η θεματική κατηγορία: Εσωτερική λειτουργία του δήμου 

ΣΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

κωδικοποιούνται οι αναφορές που αναφέρονται σε εκείνες τις 

παραμέτρους που είναι απαραίτητες στο Δήμο Υλώρινας για να 

λειτουργήσει εύρυθμα ως αυτοδιοικητικός οργανισμός. Αφορούν στη 

δράση του Δημοτικού υμβουλίου σε προγραμματικό επίπεδο, όπως 

αποτυπώνεται μέσα από τις συζητήσεις, τις προτάσεις και τις 

αποφάσεις των συνεδριάσεων. Εστιάζει, επίσης, στις λοιπές 

Αρμοδιότητες του Δήμου, οι οποίες απορρέουν από τον θεσμικό του 

ρόλο, στις Διοικητικές πράξεις που προβαίνει, μέσα στα όρια των 

αρμοδιοτήτων του και στις Επιτροπές που δημιουργούνται και 

λειτουργούν για συγκεκριμένα δημοτικά ζητήματα. Σέλος, σε αυτή την 

θεματική, εντάσσουμε και εκείνα τα παραθέματα που περιγράφουν το 
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σύνολο των Δημοτικών υπαλλήλων, που απασχολούνται στις 

αντίστοιχες δομές του οργανισμού.    

 

Πίνακας 7: Κατανομή αναφορών κατά κατηγορία και υποκατηγορία στη 

θεματική κατηγορία «Εσωτερική λειτουργία του Δήμου» 

Θεματική: Εσωτερική λειτουργία του Δήμου 
υχνότητα 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Δημοτικό υμβούλιο 750 53,4 

Προϋπολογισμός 267 19,0 

Προτάσεις/Απαντήσεις Δημάρχου 130 9,3 

υζητήσεις/Αποφάσεις Δημοτικού 

υμβουλίου 
353 25,1 

Αρμοδιότητες 73 5,2 

Επιτροπές 285 20,3 

Διοικητικές πράξεις 23 1,6 

Δημοτικοί υπάλληλοι 273 19,4 

Δήμαρχος 3 0,2 

Τπάλληλοι 120 8,5 

Μηχανικός 53 3,8 

Νομικός ύμβουλος 97 6,9 

ύνολο 1404 100,0 

 

ε σύνολο 1404 αναφορών που αποδελτιώθηκαν για τη συγκεκριμένη 

θεματική, η κατηγορία Δημοτικό υμβούλιο συγκεντρώνει τη 

μεγαλύτερη συχνότητα με 750 αναφορές (53,4%). Ακολουθεί η 

κατηγορία Επιτροπές (285-20,3%). Οι κατηγορίες Δημοτικοί υπάλληλοι 

και Αρμοδιότητες συγκεντρώνουν 273 (19,4%), και 73 (5,2%) αναφορές 
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αντίστοιχα. Σέλος, εμφανίζεται η κατηγορία Διοικητικές πράξεις με 23 

αναφορές (1,6%) (Πίνακας 7). 

 

1.1. Δημοτικό υμβούλιο 

Σο Δημοτικό υμβούλιο αποτελεί το ανώτερο όργανο διοίκησης ενός 

Δήμου. Έχει γενική αρμοδιότητα να αποφασίζει για όλα τα θέματα 

που αφορούν το Δήμο, εκτός από όσα που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητες του Δημάρχου ή των άλλων δημοτικών οργάνων. 

υζητά και κατευθύνει τα υπόλοιπα όργανα του Δήμου επί θεμάτων 

γενικού ενδιαφέροντος, όπως και για θέματα που σχετίζονται με την 

διοίκηση και την εν γένει λειτουργία του. Εκφράζει τις θέσεις του σε 

θέματα τοπικού ενδιαφέροντος για τα οποία και γνωμοδοτεί όποτε 

υφίσταται ανάγκη, θεσπίζει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, 

θέτοντας κανόνες, όρους και προϋποθέσεις μεταξύ άλλων για την 

προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, των θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπογείων 

και επιγείων υδάτινων αποθεμάτων από την ρύπανση72.  

   την υπό διερεύνηση περίοδο, όσον αφορά στη σύνθεση των 

Δημοτικών υμβουλίων της Υλώρινας, καταγράφεται μέσα από τα 

Πρακτικά η συνεχής παρουσία Οθωμανών συμβούλων και μετά την 

απελευθέρωση, ακόμα και με τις διαφοροποιήσεις που επέρχονται 

στην σύνθεση του συμβουλίου. Κατά περιόδους, μάλιστα, η παρουσία 

τους είναι τόσο ισχυρή αριθμητικά, που τους επιτρέπει να επιδιώκουν 

την διαμόρφωση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, προς 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους, ακόμα και αν αυτά 

αντιδιαστέλλονται με την ανάπτυξη και την πρόοδο της πόλης. 

Φαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρότασή τους για αναβολή 

                                                 
72 Ν. 3463, άρ. 19, 20, 21 & 79, ΥΕΚ 114, 08-06-2006. τ. Α΄, 1131 - 1225 «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
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λήψης απόφασης, σχετικά με την έγκριση του σχεδίου ρυμοτομίας της 

πόλης. Μια πρόταση που προσπάθησαν να υποστηρίξουν με αίολα 

επιχειρήματα, όπως την παρουσίαση εξ αρχής ολοκληρωμένου του 

σχεδίου ή των ελλείψεων που παρουσίαζε αυτό. Μετά την πρόταση 

του Δημάρχου για απόρριψη της αναβολής πολλώ μάλλον διότι επείγει 

η έγκρισις, καθ΄ όσον βαρείας ευθύναι υπέχουσιν αι δημοτικαί αρχαί 

απέναντι των κατοίκων των οποίων δεσμεύονται αι χείρες δια της μη 

εκδόσεως αδειών ανοικοδόμησης και διότι η πρότασις εις μόνον σκοπόν 

έχει την παρέλκυση του χρόνου, ο πρόεδρος του συμβουλίου στην 

τοποθέτησή του παρατηρεί ότι η πρότασις των Οθωμανών συμβούλων 

δεν αποβλέπει εις άλλον λόγον ή να παρέρχεται ο χρόνος χωρίς να γίνει 

ουδέν καλόν και δια να μη μεταβάλει η πόλις την Σούρκικην όψιν73. 

Καταψηφίζουν επίσης την πρόταση για πρόσληψη από τον Δήμο, 

μόνιμης διπλωματούχου μαίας74. 

   Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η απουσία εκπροσώπησης στο δημοτικό 

συμβούλιο άλλων κοινοτήτων που ζούσαν και δραστηριοποιούνταν 

στην περιοχή, όπως αυτής των Εβραίων, που για πρώτη φορά 

εκπροσωπούνται το 1921, μολονότι η παρουσία τους στην περιοχή 

εντοπίζεται πολύ νωρίτερα και, σύμφωνα με το Κεντρικό Ισραηλιτικό 

υμβούλιο, καταγράφεται από το 149275. Οι παρεμβάσεις τους στα 

δημοτικά συμβούλια μέσω αιτημάτων, αφορούν την αλλαγή ημέρας 

                                                 
73 1915, 42. Για τα Οθωμανικά μνημεία της πόλης βλ.: Οικονόμου, Α. & τόιος, Α. 

(2013). Σα Οθωμανικά Μνημεία της Υλώρινας. το Α. Οικονόμου, Μ. Παπαγιανάκης 

& Α. τόιος, (συλλ.), Για τη Υλώρινα. Αρχιτεκτονικά Σοπία του Παρελθόντος. 

Υλώρινα: τέγη Υιλοτέχνων Υλώρινας – Μουσείο ύγχρονης Σέχνης, Περιφερειακή 

Ενότητα Υλώρινας, Δήμος Υλώρινας, Λέσχη Πολιτισμού Υλώρινας, 19 – 30. 
74 1916, 8. 
75 εχίδης, Κ. (2004). Η Εβραϊκή Κοινότητα της Υλώρινας. το Α. Ανδρέου (επιμ.), 

Πρακτικά υνεδρίου «Υλώρινα 1912-2002. Ιστορία και Πολιτισμός». Υλώρινα: 

Παιδαγωγική χολή Υλώρινας & Σμήμα Βαλκανικών πουδών (Α.Π.Θ.), 281 – 294. 

Ισραηλιτική Κοινότητα Υλώρινας. Διαθέσιμο στο: 

 kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=298&Itemid=105 (ημερομηνία 

πρόσβασης: 17/3/2010). 
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της δημοτικής αγοράς διότι την ημέρα του αββάτου ούσης εορτάσιμου 

ημέρας των Ισραηλιτών, αποκλείονται αυτοί να λάβωσι μέρος εις τας 

σπουδαιοτέρας συναλλαγές της πόλεως και αφαιρεί πόρους ζωής από 

έναν λαόν νέον εγκατεστηθέντα, διακρινόμενον δια το εμπορικόν του 

πνεύμα και την δραστηριότητα του και δυνάμενον να συντέλεση 

μεγάλως εις την προόδον του τόπου. Σο συγκεκριμένο αίτημα δεν 

γίνεται αποδεκτό από το συμβούλιο, σε αντίθεση με το αίτημα για την 

παραχώρηση δημοτικού τόπου για την ίδρυση νεκροταφείου 750 

περίπου τετραγωνικών μέτρων κείμενος εκτός της πόλεως εις 

απόστασή 700 μέτρων από την πάροδο της οδού Ηπείρου , καθόσον το 

μέρος όπερ έχει παραχωρηθεί ήδη είναι ανεπαρκές και λίαν 

μεμακρυσμένον της πόλεως, το οποίο ομόφωνα εγκρίθηκε76. Σα 

δημοτικά συμβούλια του 1925 και του 1926 (η σύνθεση του οποίου ήταν 

αποτέλεσμα των πρώτων δημοτικών εκλογών), αποτελούνται μόνο 

από ελληνικής καταγωγής συμβούλους. 

   Οι αποφάσεις που λαμβάνονταν στο δημοτικό συμβούλιο 

αφορούσαν την λειτουργία του δήμου και τις σχέσεις με άλλους 

φορείς. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζουν η συνεδρίαση της 4ης Νοεμβρίου 

του 1913, κατά την οποία απεφασίσθη όπως η 7η Νοεμβρίου ημέρα της 

απελευθερώσεως της πόλεως μας εορτασθή πανηγυρικότατα και 

καθιερωθή ως επέτειος εορτή εν τω μέλλοντι77, απόφαση που 

λαμβάνεται παμψηφεί καθώς την υπογράφουν και οι Οθωμανοί 

σύμβουλοι της 7ης Μαρτίου του 1913 όπου αποφασίζεται η αποστολή 

συλλυπητηρίου τηλεγραφήματος στην Βασιλική Οικογένεια επί του 

θανάτου του σεπτού ημών Άνακτος Γεωργίου, ωσαύτως δε επίσης 

τηλεγραφικώς υποβληθή η πιστή αφοσίωση προς την Α. Μ. του νέου 

                                                 
76 1917, 11. 
77 1913, ΙΞ. 
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ημών και σεπτού Άνακτα Κωνσταντίνου78 αλλά και αυτή της 2ας 

επτεμβρίου του 1926, όταν το Δημοτικό υμβούλιο εξουσιοδοτεί τον 

Δήμαρχο Ιωάννη Θεοδοσίου όπως εξ ονόματος του Δημοτικού 

συμβουλίου εκπροσωπούντος άπαντας τους Δημότας Υλωρίνης, 

απευθυνθεί προς την εβαστή Κυβέρνηση δια τηλεγραφικού 

υπομνήματος καθιστών άπαντα τα ανωτέρω γνωστά και παρακαλέσει 

ταύτην ίνα ενεργήσει δια την μη επαναφορά του τέως Μητροπολίτου 

Πολύκαρπου καθόσον από της ελεύσεως του Μητροπολίτου 

Φρυσόστομου ησύχασε ολόκληρος η περιφέρεια και επεδόθη εις τα 

Φριστιανικά καθήκοντα μετ΄ άκρας ευλαβείας, εκφράζοντας με τον 

τρόπο αυτό την δυσφορία των Υλωρινιωτών στην προοπτική της 

επαναφορά του τέως Μητροπολίτη στην επαρχία της Υλώρινας79. 

   Σο Δημοτικό υμβούλιο καθορίζει, επίσης, με την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις 

εισφορές. χεδόν σε κάθε οικονομική μονάδα ανεξαιρέτως κατηγορίας 

στην οποία ανήκει (π.χ. εμπορική, βιομηχανική, μη κερδοσκοπική, 

δημόσια), χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός για την διευκόλυνση 

στην επίτευξη των διοικητικών σχεδίων. τον Δημόσιο Σομέα και κατ’ 

επέκταση στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η έννοια του 

προϋπολογισμού έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η διαδικασία 

σύνταξης και έγκρισης του Προϋπολογισμού προσδιορίζεται από 

ορισμένο πλέγμα νομοθετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 

Ειδικότερα στους Ο.Σ.Α., ο προϋπολογισμός βαρύνει περισσότερο από 

ένα απλό εργαλείο οικονομικού προγραμματισμού, αποτελώντας ένα 

από τα σημαντικότερα οικονομικά έγγραφα. Κατά συνέπεια, αποτελεί 

ένα τα σημαντικότερα εργαλεία σχεδιασμού και ελέγχου των 

δραστηριοτήτων ενός Δήμου, μέσω του οποίου μπορεί να προβλέψει 

                                                 
78 1913, Θ. 
79 1926, 22. 
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την πορεία των εσόδων και των εξόδων, να ερμηνεύσει τις αλλαγές 

στα οικονομικά του μεγέθη και να πάρει αποφάσεις σε περιπτώσεις 

προβλημάτων που ανακύπτουν στο οικονομικό περιβάλλον. Η λήψη 

των αποφάσεων πραγματοποιείται μετά από διαλογική συζήτηση, η 

οποία στηρίζεται στην βάση των προτάσεων και των εισηγήσεων του 

Δημάρχου και των αρμοδίων κατά περίπτωση διοικητικών και 

υπηρεσιακών παραγόντων80. Η κατάρτιση του και κυρίως η πρόβλεψη 

των εσόδων, σε συνδυασμό με την κατανομή των δαπανών, 

προσδιορίζουν και την στόχευση της δημοτικής αρχής. Η πρώτη 

συνεδρίαση στο υπό διερεύνηση υλικό, κατά την οποία απασχολεί το 

ζήτημα του Προϋπολογισμού, είναι αυτή της 3ης Ιανουαρίου 1913, όπου 

αποφασίζεται η παραπομπή του προς έγκριση στην Νομαρχία, από 

την οποία όμως ζητείται επιπλέον αρωγή διά την είσπραξην των 

καθυστερούμενων προς αυτό χρεών, διότι άλλως ελλείψη άλλων 

επαρκών προς ώραν φόρων ενδεχομένως να παύση ο φωτισμός της 

πόλεως και πάσα η υφιστάμενη προς καθαρισμόν αυτής φροντίς81. 

Αποτυπώνεται, έκδηλα, αφενός μεν η σχέση μεταξύ των διοικήσεων, 

αφετέρου δε οι οικονομικές δυσχέρειες που απορρέουν από την μη 

είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν ακόμα και σε αναστολή βασικών παροχών προς τους 

δημότες. 

   Αναλυτικότερη παρουσίαση προϋπολογισμού καταγράφεται στη 

συνεδρίαση της 17ης Απριλίου 1913, όπου συζητείται ο προϋπολογισμός 

από 1η Μαρτίου 1913 μέχρι 30η Δεκεμβρίου 1913. το σκέλος των 

εσόδων καταγράφονται ποσά που προέρχονται από τακτικούς και 

έκτακτους φόρους (πετρελαίου, σφαγείων, διαπυλίων, κτήνων, 

ζυγίσεώς, είσπραξης υπέρ καθαριότητας πόλεως, φόρου αμαξών και 

                                                 
80 Ράλλης, Ι. (2008). Σα έσοδα των Ο.Σ.Α. Επιχείρηση, 33, 18 - 28. 
81 1913, Ε. 
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λοιπών εκτάκτων εισπράξεων), από εισπράξεις ενοικίων, έκτακτα 

έσοδα από εμπορική πανήγυρη και καθυστερούμενα χρέη. Σα έξοδα 

αφορούν μισθοδοσίες αιρετών (Δημάρχου) και υπαλλήλων 

(γραμματέως, μηχανικού, ιατρού, εισπρακτόρων, οδοκαθαριστών, 

αμαξών καθαριότητας, κλητήρων), δημοτικές παροχές (φωτισμού 

πόλεως), αγαθοεργίες (βοηθήματα πτωχών), δημοτικά έργα 

(κατάστρωσιν των οδών συνοικίας Βαροσίου και περιτοίχωσιν του 

ποταμίου κάτωθεν των Ελλ. Εκπαιδευτηρίων κατά τον εκπονηθέντα 

προϋπολογισμό του μηχανικού του Δήμου) και την αναπτυξιακή 

πολιτική (ρυμοτομίας πόλεως και ανεγέρσεως σφαγείου)82.  

   Η υποβολή και η σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 1916 

εισάγεται στην συνεδρίαση της 7ης Υεβρουαρίου 1916. Οι πηγές των 

εσόδων παραμένουν κατά βάση σταθερές, με την θέσπιση και 

προσθήκη στον φορολογικό πίνακα ορισμένων νέων φόρων, όπως 

αυτοί επί των αιγοπροβάτων και των κτημάτων83. Ψς έξοδα 

καταγράφονται οι μισθοί (αποζημίωσης Δημάρχου, μισθός πρώτου 

γραμματέως, μισθός βοηθού γραμματέως, μισθός ληξιάρχου, μισθός 

πρωτοκολλητού, μισθός μηχανικού), τα δημοτικά έργα, για τα οποία 

προτείνεται από τον Δήμαρχο περιορισμός επειδή εις τα επόμενα 

κεφάλαια ουδείς περιορισμός επιτρέπεται να γίνει, επιβάλλεται διά το 

ισοσκελές του προϋπολογισμού να περιορισθούν κατ΄ αναλογιάν αι 

πιστώσεις δια τα δημοτικά έργα, δημοτικές παροχές (φωτισμός, 

καθαριότης), αγαθοεργίες, συνδρομές, απρόβλεπτα έξοδα και τέλος 

διάφορα έξοδα κι ενοίκια (έξοδα διοίκησης, έξοδα γραφείου, έξοδα 

υγείας -αμοιβή μαιών-, ενοίκιον και συντήρηση δημοτικού νοσοκομείου), 

σύμφωνα μάλιστα με το Δήμαρχο: 

                                                 
82 1913, ΙΒ. 
83 1916, 3. 
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Μία εκ των μεγίστων αναγκών της πόλεως μας ,είναι η 

ύπαρξις Νοσοκομείου δια την νοσηλείαν τυχών ενδεών 

δημοτών. Ο κ. Δήμαρχος είχε την πρωτοβουλία να 

προτείνει εις τους συμβούλους την ίδρυση ενός τοιούτου 

φιλανθρωπικού καταστήματος, προορισμένου να πληρώση 

μίαν σπουδαιότατην έλλειψιν. Οι κύριοι σύμβουλοι άνευ 

ουδενός δισταγμού παρεδέχθεισαν την γνώμην αυτού και 

αύξησαν μάλιστα το αναγραφέν ποσόν από 3500 εις 5000 

δραχμάς84. 

τις 2 Υεβρουαρίου 1921, για πρώτη φορά καταγράφεται στα 

Πρακτικά του Δημοτικού υμβουλίου Υλώρινας απολογισμός των 

πεπραγμένων του, με την έννοια του ελέγχου της πορείας των εσόδων 

και των εξόδων. Ο απολογισμός πραγματοποιήθηκε στην προκειμένη 

περίπτωση από την Δημαρχιακή επιτροπή για χρονικό διάστημα 

δεκαπέντε (15) μηνών (1η Ιουνίου 1919 έως 31 Μαρτίου 1920), η οποία, 

με την σειρά της, συνέταξε σχετική έκθεση που απεστάλη στο 

δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση. Σο συμβούλιο μετά από την 

εξέταση της σχετικής έκθεσης ευρίσκει τον απολογισμόν της εν λόγω 

χρήσεως 1919, συμφωνούντα προς τα βιβλία και στοιχεία της 

διαχειρίσεως, ότι τα παρουσιαζόμενα ως καθ΄ υπέρβαση δαπανηθέντα 

δύναται να μη ληφθώσι υπόψη δια τον προαναφερθέντα λόγο, δέχεται 

ταύτον ως καλόν έχοντα και αναθέτει την περαιτέρω ενέργεια εις τον 

Δήμαρχον85. 

   Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 1925-1926, κατατίθεται 

προς συζήτηση και ψήφιση την 15η Απριλίου 1926. Η μορφή της 

παρουσίασης είναι πιο λεπτομερής και διεξοδική σε σχέση με τις 

προηγούμενες, καθώς οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων 

                                                 
84 1916, 3. 
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κεφαλαιοποιούνται και για καθεμία πραγματοποιείται σχετική 

περιγραφή. Πρόσοδοι δημοτικής περιουσίας, Σέλη και δικαιώματα, 

Έμμεσοι και Άμεσοι φόροι, Ποσοστά εκ δημοσίων φόρων χορηγούμενα 

δυνάμει Νόμων, Καθυστερούμενα, Έκτακτα έσοδα και το χρηματικό 

υπόλοιπο παρελθούσης χρήσεως, Μετρητά κατατεθειμένα παρά την 

Εθνική Σράπεζα, εξ΄ αποδόσεων του φόρου επί των εξ΄ αλλοδαπής 

εισαγόμενων κ.λ.π., είναι τα κεφάλαια που συνθέτουν την παράγραφο 

των εσόδων, ενώ αυτή των εξόδων τα κεφάλαια για Μισθοδοσία 

προσωπικού των γραφείων του Δήμου, του υπηρετικού προσωπικού των 

γραφείων, του υπηρετικού προσωπικού ως και τα έξοδα παράστασης του 

Δημάρχου, Διοικήσεως, Γραφεία, Εισπράξεις, Έργα δια δανείου, Τγεία, 

Υωτισμό, Καθαριότης, Αγαθοεργίαι και συνδρομαί, Φρέη κεκλεισμένων 

χρήσεων και Εξυγιαντικών και καλλωπιστικών έργων. Η βαρύτητα που 

αποδίδεται στο τελευταίο κατά σειρά αναφοράς κεφάλαιο, 

συγκεκριμενοποιείται στην τοποθέτηση του Δημάρχου: Αρχόμενης της 

συζητήσεως επί των εν τω κεφαλαίω τούτω αναγραφόμενων πιστώσεων 

ο κ. Δήμαρχος αναπτύσσει διά ολίγων την σπουδαιότητα ην δια του 

δήμου κέκτηται η πραγματοποίηση των διά του κεφαλαίου τούτου 

προβλεπόμενων δαπανών προοριζόμενων διά την εκτέλεσιν διάφορων 

εξυγιαντικών και καλλωπιστικών της πόλεως μας έργων, άτινα 

μέλλουσιν να εξυπηρετήσουν ζωτικάς των δημοτών ανάγκας και 

προτείνει την επιψήφηση τούτων ως έχουσι εν τω υπό κρίση 

προϋπολογιστικό πίνακα αναγραφεί86. 

   Οι προϋπολογισμοί, οι οποίοι εξετάσθηκαν και αναλύθηκαν, 

πιστοποιούν, μεταξύ άλλων, την στόχευση των δημοτικών αρχών στην 

ελάφρυνση των απόρων και αναξιοπαθούντων δημοτών, καθώς 

προβλέπονται δαπάνες για την παροχή βοηθημάτων στους 

                                                 
86 1925, 13. 
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Φριστιανούς δημότες κατά τις εορτές του Πάσχα87 και στους 

Οθωμανούς δημότες κατά το Ραμαζάνι88, ακόμα και την πληρωμή 

τελών εγγραφής σε σχολεία για απόρους μαθητές89, στη διαρκή 

ενημέρωση του Δημοτικού υμβούλιου με την πληρωμή συνδρομής, 

προκειμένου να έχει στην διάθεση του πάντα το την Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, ίνα την συμβουλεύεται εις πολλαί περιστάσεις, διότι 

πολλάκις λαμβάνονται αποφάσεις επί τη βάση νέων φημιζόμενων 

νόμων90 ,στην ασφαλιστική κάλυψη του δημοτικού καταστήματος91 και 

στην ψυχαγωγία των δημοτών, με την φιλοξενία συλλόγων όπως αυτή 

του Παμμακεδονικού Υοιτητικού υλλόγου στα πλαίσια της 

περιοδείας που πραγματοποίησε το 1925 σε Μακεδονία και Θράκη, 

ήτις περιοδεία πρόκειται να συνδυασθεί με συναυλίας και διαλέξεις, 

άτινας η ομάς των θα δώσει, εις πάντας τους Δήμους οπόθεν θα διέλθει 

και των οποίων τας προσόδους θέλουσι διαθέσει δια την ίδρυση της 

Βιβλιοθήκης της Θεσσαλονίκης92. 

   Όπως προκτύπτει μέσα από την αποδελτίωση των Πρακτικών του 

Δημοτικού υμβουλίου Υλώρινας, από τις Προτάσεις/Απαντήσεις 

Δημάρχου και τις  υζητήσεις/Αποφάσεις Δημοτικού υμβουλίου, κάθε 

Δήμαρχος κατά την διάρκεια της θητείας του, πέρα από την διαχείριση 

των ζητημάτων της καθημερινότητας, φαίνεται να εστιάζει και να 

κατευθύνει την πολιτική του σε συγκεκριμένους τομείς (Πίνακας 5). Ο 

Σέγος απουντζής επικεντρώνεται στην εσωτερική λειτουργία του 

Δήμου και στην εισροή εσόδων, καθώς είναι ο πρώτος δήμαρχος μετά 

την απελευθέρωση και ως κύριο μέλημα του έχει την δημιουργία 

δομών και υπηρεσιών, την πρόσληψη του προσωπικού που είναι 
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απαραίτητο και την οργάνωση γενικότερα του δήμου, που θα του 

επιτρέψει να λειτουργήσει. Σο μόνο ταμείο που παραλαμβάνει, από 

τον επί τουρκοκρατίας δημοτικό ταμία τον Νοέμβριο του 1912, 

ανέρχεται σε μετρητά στα 4.700 γρόσια, ποσό για το οποίο μετά από 

γενόμενο έλεγχο προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: Σο ταμείον 

παρουσιάζει περίσσευμα εις μετρητά γρόσια 2.938,50, εις χαρτόσημα 

1.394, χρέη δημάρχου Ριζά Μπέη έναντι αποδείξεως 11.200,50, ήτοι 

σύνολο γρόσια 15.53393. 

   Ο Αναστάσιος Ναούμ ασχολείται ως με το δομημένο περιβάλλον και 

την εσωτερική λειτουργία του Δήμου. Προωθεί το ρυμοτομικό σχέδιο, 

συντηρεί και επισκευάζει οδούς, προχωρά στην ανέγερση δημοτικού 

φυλακείου, στην κατασκευή αποχωρητηρίων και σε διάφορα ακόμη 

δημοτικά έργα94. Εισηγείται την ίδρυση γεωργικού σταθμού παρά την 

ημετέραν πόλιν, προορισμένου πολλάκις να οφελήσει τον τόπο μας, 

όστις κατ΄ εξοχήν τυγχάνει γεωργικός, και εζήτησε να παραχωρηθή εκ 

των του δήμου γαίων το κατά τον νόμο απαιτούμενον ποσόν 

στρεμμάτων95, την κατασκευή υψοδεικτών για την χωροστάθμηση της 

πόλης96, την εξεύρεση οικήματος κατάλληλου ίνα χρησιμεύση δια την 

διανυκτέρευσιν των λάθρα εισερχόμενων εκ του ερβικού εδάφους και 

ως απομονωτήριον των τυχών προσβληθησόμενων εκ λοιμωδών νόσων97. 

Εκπονεί μελέτη προς διευθέτηση της κοίτης του ποταμού98 υπό του 

δημομηχανικού Α. Ν. Βασιλειάδου χωρίς να υποβληθεί ο δήμος εις 

άσκοπη δαπάνη. ημαντικότατες είναι και οι πρωτοβουλίες που 

αναλαμβάνει περί απαλλοτριώσεως γηπέδου διά την ανέγερσιν 

                                                 
93 1914, ΚΒ. 
94 1914, Γ. 
95 1914, ΙΣ. 
96 1915, ΚΑ. 
97 1915, 37. 
98 1915, 43. 
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δημοτικής αγοράς και εγκατάστασης πλατείας αγοράς99 και περί 

εγκρίσεως διακυρήξεως διά την κατασκεύην δεξαμενής και καθαρισμού 

του υδραγωγείου της πόλεως100. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

απαντήσεις του Δημάρχου στο συμβούλιο της 4ης Απριλίου 1916, σε 

ερωτήσεις που του απεύθυνε ο δημοτικός σύμβουλος Γ. τεφάνου, 

σχετικά με τα έργα οδοποιίας και την κατασκευή υδραγωγείου στην 

πόλη: Επί του παρόντος αρχίσαμεν από την οδοποιίαν, διότι το έργο 

τούτο δεν απαιτεί υλικά έξωθεν προερχόμενα και συνεπώς είναι 

δυνατόν απροσκόπτως να επιδοθόμεν εις αυτό. Επίσης σπουδαίον και 

λίαν επείγον έργον είναι η επισκευή του υδραγωγείου εν τη οδό ίνη 

Κοντογούρη. Σο έργον τούτο και κατά το παρελθόν έτος μας 

απασχόλησε. Δυστυχώς δι΄ ελλείψιν σιδηρών σωλήνων, ότι εζητήσαμεν 

να προμηθευθώμεν, έμεινεν ατελές. Εφέτος εζήτησα να προμηθευτώ 

σωλήνας Αλλατίνη εκ τσιμέντου κατά σύστασιν του μηχανικού 

υπηρεσίας του δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά όταν προ ημερών ήμουν στην 

Θεσσαλονίκη, πληροφορήθην ότι το εργοστάσιο δεν διαθέτει οπουδήποτε 

σωλήνας, ούτε λειτουργεί λόγω έλλειψης ανθράκων και άλλων υλικών. 

Αναγκαστικά λοιπόν και κατά το έτος τούτο θα περιορισθόμεν εις 

μπαλώματα101. Όσον αφορά την υποβολή προς έγκριση του σχεδίου της 

πόλης και την συνεργασία για τον σκοπό αυτό με μηχανικό δηλώνει: 

Σόσην κακήν έχω σχηματισμένην γνώμην περί μηχανικών ώστε διστάζω 

να αποταθώ προς τίνα, αν δεν γνωρίζω. Είμαι της γνώμης ότι καλά 

αντελήφθην εις συνομιλίαν μου μετά του μηχανικού κ. Ν. Οικονόμου 

υπάρχει διάθεση αυτού να αναλάβη την υπηρεσίαν του Δήμου και 

δύναμαι, εάν εγκρίνετε να τον βολιδοσκοπήσουμε και πάλιν102. το δε 

ζήτημα της πυροπροστασίας επισημαίνει ότι δύο υπάρχουσι 
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πυροσβεστικαί αντλίαι του Δήμου απομήνασαι από την Σουρκική 

εποχήν. Εκ τούτων η μία μόνον λειτουργεί, η δε άλλη διατελεί εν 

αχρηστία, στερούμενη σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων. Κατά το 

παρελθόν έτος εφρόντισα και ταύτην να θέσω εις ενεργείαν, 

συμπληρών τας ελλείψεις της, αλλά δεν το κατόρθωσα ελλείψει ειδικού 

τεχνίτου. Όταν προ ολίγων ημερών ήμην εν Θεσσαλονίκη, επέτυχα να 

εύρω σωλήνας της απαιτούμενης διαμέτρου, μίαν δικλίδα δι ης 

απορροφά το ύδωρ και εν έτερον εργαλείον απαραίτητον κατά 

παραγγελίαν κατασκευασθεί υπό ειδικού τεχνίτου εν Θεσσαλονίκη. 

Ελπίζωμεν δια των οδών τούτων να επαναφέρωμεν την κανονικήν 

λειτουργίαν της εν λόγω αντλίας και να έχωμεν ούτω εν χρήσει δύο 

πυροσβεστικάς αντλίας. Όσον αφοράν δε το προσωπικόν της 

πυροσβεστικής υπηρεσίας, τούτο αποτελείται εκ των οδοκαθαριστών, 

οίτινες έχουν την υποχρέωσιν εν καιρώ πυρκαγιάς να σπεύσουν 

συμβάλοντες εις την κατάσβεσιν αυτής. Ιδιαίτερον σώμα πυροσβεστών 

ασκούμενων εν τω έργω τούτο βεβαίως είναι επιθυμητόν, τούτο όμως θα 

απαιτεί μεγάλην δαπάνην την οποία ο προϋπολογισμός δεν αναγράφει 

εν τω σχετικώ κεφαλαίω103. 

   Ο Γεώργιος Λουκάς κατά την διάρκεια της δικής του θητείας, 

προσανατολίζεται στην εσωτερική λειτουργία του Δήμου και στο 

δομημένο περιβάλλον. Σην 26η Μαΐου 1916, λαμβάνεται κατά 

πλειοψηφία απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο με την οποία 

χαρακτηρίζονται ως δημοτικές οι βοσκήσιμες εκτάσεις που βρίσκονται 

πέριξ του Αγίου Παντελεήμονα επί του αντικειμένου τούτου ο κ. 

Δήμαρχος παρατήρησε ότι η εκκλησιαστική επιτροπή θέλει να 

ιδιοποιηθεί βοσκήσιμα μέρη μεταξύ των οποίων και τα πέριξ του 

αγιάσματος Αγίου Παντελεήμωνος, χωρίς να έχει τίτλους ιδιοκτησίας 
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και διά τα οποία μέρη ο δήμος υπεβλήθη εις τόσα έξοδα δεντροφύτευσης 

αυτών και διατηρών ιδιαίτερων υπαλλήλων δια την φύλαξη αυτών. 

Πάντες οι σύμβουλοι εδήλωσαν ότι θεωρούσι τον τόπο τούτων δημοτικόν, 

μήδε ουδέποτε ενθυμούνται να εθεωρείτο εκκλησιαστικός. Μόνο ο εκ 

των δημοτικών συμβούλων κ. απουντζής εγνωμάτευσε ότι θεώρει 

μάλλον εκκλησιαστικόν τον τόπον, διότι το αγίασμα του Αγίου 

Παντελεήμωνος υπάρχει προ αμνημονεύτων χρόνων, επομένως το 

αγίασμα τούτο όπερ εγγύς; θα είχε και τον ομώνυμων ναόν, θα 

περιελάμβανε και όλον τον πέριξ χώρον104. Με πρόταση του Δημάρχου, 

επίσης, ορίζεται πρώτη φορά νομικός σύμβουλος στον Δήμο. την 

εισήγηση του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι όταν θα έχωμεν ένα Νομικό 

ύμβουλο αμοιβόμενον υπό του δήμου, παν ζήτημα και κυρίως νομικής 

φύσεως θέλομεν, να συζητηθεί κατόπιν υποβολής εις το δημοτικόν 

συμβούλιον των σκέψεων και οδηγιών αυτού. Θα είναι δυνατόν κατά 

αυτόν τον τρόπο να αποτραπoύο ζημίαι του δήμου, αιτίνες δυνατόν να 

προκύψωσιν ουχί εκ κακής ημών θελήσεως αλλά εξ αγνοίας του Νόμου. 

Επειδή δε εις τας νέας ημών χώρας εισέτι ζητήματα τίνα λύονται διά της 

τουρκικής νομοθεσίας και άλλα διά της ημετέρας, θα δέωση ο 

διορισμένος τούτος Νομικός ύμβουλος να γνωρίζει καλώς και την μίαν 

και την ετέραν νομοθεσίαν105. 

   Οι θεματικές κατηγορίες Δομημένο περιβάλλον και Δημοτικές 

παροχές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αναφορών κατά 

τη διάρκεια της θητείας του Αναστάσιου Παπακωνσταντίνου, ο οποίος 

και εισηγείται την ψήφιση ποσού για τους άπορους συνδημότες 

συμφώνως προς την επικρατούσαν συνήθειαν να διανέμονται υπό του 

Δήμου βοηθήματα εις τας απόρους κατά τας μεγάλας εορτάς και την 

χορήγηση ποσού για τον εξωραϊσμό του κτιρίου της Δημαρχίας διότι 
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φρονεί ότι απρεπές είναι να παρουσιάζει μίαν ασχήμιαν το Δημαρχείον, 

κατά τη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 1917106. Ο αντιπρόεδρος του 

συμβουλίου Φρ. Υιλιππίδης, εισηγείται την 23η Απριλίου 1917, στο 

συμβούλιο να ληφθούν τα παρακάτω έκτακτα μέτρα για την 

καθαριότητα της πόλης: 1ον) να διαιρεθεί η πόλη εις τέσσερα τμήματα 

δια έκαστον των οποίων θα υπάρχει ιδιαίτερος Δημοτικός Τπάλληλος 

υπεύθυνος επιφορτισμένος να επιβλέπει τόσο την καθαριότητα των 

οδών όσον και την εν τω εσωτερικώ των οικιών του τμήματος εκείνου. 

2ον) Η κοίτη του ποταμού θα τηρείται καθαρά των αυτών υπαλλήλων 

επιφορτιζόμενων να επιβλέπουν τους κατοίκους να μην ρίπτουν τας 

ακαθαρσίας εντός αυτής. 3ον) Αι ακαθαρσίαι των οδών και των οικιών θα 

αποκομίζονται και θα καίονται εντός επί τούτου κατασκευασθησόμενων 

κλιβάνων εις τόπους εντός της πόλεως κείμενους. 4ον) Αι οδοί και 

πλατείαι της πόλεως θα καθαρίζονται καθ΄ εκάστην υπό των 

οδοκαθαριστών του Δήμου. Σα μέτρα αυτά εγκρίνει το συμβούλιο και 

ταυτόχρονα, ορίζει επιτροπή αρμόδια για την εφαρμογή τους, 

αποτελούμενη από συμβούλους και τον δημοτικό ιατρό107. Η 

συνεργασία που αναπτύσσει με τις Γαλλικές Αρχές αποδεικνύεται 

καταλυτική για την υλοποίηση του μεγάλου και ιδιαιτέρως 

σημαντικού για την ποιότητα ζωής και την υγιεινή των κατοίκων 

έργου της κατασκευής δικτύου ύδρευσης της πόλης. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά:  

Ευτυχώς αι προσπάθειαι μου εστέφθησαν υπό επιτυχία διότι 

τελευταίως αι Γαλλικαί Αρχαί μου ανεκοίνωσαν ότι, 

αναλαμβάνουσι αύται την τεχνικήν επίβλεψην του έργου ως 

επίσης και την προμήθειαν σιδηρών σωλήνων ων το αντίτιμο 

πρέπει να καταβάλει ο Δήμος και ότι θα κατασκευασθή μίαν ή 
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το πολύ δύο κρήναι εις τα κεντρικότερα μέρη της πόλεως. 

Βεβαίως μόνη η επιστημονική και τεχνική επίβλεψη του έργου 

της ύδρευσης της πόλεως μας ων ανελάμβαναν αι ενταύθα 

Γαλλικαί αρχαί και η υπό τούτην προμήθεια του αναγκαίου 

υλικού έστω και δαπάνης του Δήμου γενόμενη κρίνει να 

παραδεχθώμεν την πρότασιν των και να εκφράσωμεν αυτάς την 

ευγνωμοσύνην μας.  

   Λαβών όμως υπ’ όψιν ότι ο ημέτερος Δήμος δύσκολα θα ήτο 

δυνατόν να υποβληθεί εις τοιαύτας δαπάνας και εκθέσας εις 

αυτούς την δυσχερή οικονομική αυτήν κατάσταση, κατέληξα εις 

την ευάρεστον διά τον Δήμο μας συνεννόηση όπως αι μεν 

Γαλλικαί αρχαί, χορηγηθώσι εις ημάς πλην του τεχνικού του 

έργου μέρους και τας αναγκαίας σιδηράς σωλήνας, ημείς δε να 

καταβάλωμεν εις αυτούς έναντι των σωληνών ων η πραγματική 

αξία υπερβαίνει τας 10000 δραχμάς μόνον 3000 δραχμάς και να 

πληρώσωμεν τα ημερομίσθια των προς τούτο 

χρησιμοποιηθησώμενων εργατών και συνάμα αντί μιας κρήνης 

να κατασκευασθώσιν τέσσερις τοιαύτες ήτοι, μία προ της 

Δικαστηρίων, η ετέρα προ του ωρολογίου του Δήμου, μία άλλη 

πρό της γέφυρας της οδού Δημοκρατίας και η τελευταία έναντι 

των εκπαιδευτηρίων μας108. 

Σα Έσοδα και οι Δημοτικές παροχές αποτελούν προτεραιότητα και για 

τον Δήμαρχο Μιχαήλ Δοσίου. Επί των ημερών του και, συγκεκριμένα, 

στην συνεδρίαση της 3ης Υεβρουαρίου 1920, γίνεται αποδεκτή από το 

συμβούλιο η αίτηση του ιδιώτη Πέτρου Φατζή Ηλία, με την οποία 

αιτείται τη χορήγηση άδειας από πλευράς Δήμου, άδειας για την 

σύσταση εταιρείας, που θα παράγει ηλεκτρικό ρεύμα για τον φωτισμό 
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της πόλης: επί του προκείμενου αναγνώσθη αίτηση του Πέτρου Φατζή 

Ηλία κατοίκου Υλώρινας από 21η Υεβρουαρίου ε. έ. διά της οποίας 

αναφέρει ότι προτίθεται να σχηματίσει ομόρρυθμη εταιρεία, υπό την 

επωνυμία Πέτρος Φατζή Ηλίας, Ιωάννης Παπαθανασίου και ΙΑ, διά την 

παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος προς φωτισμό της πόλεως ημών109. 

Λαμβανομένων υπόψη των μεγάλων αναγκών υπό των οποίων 

περιστοιχίζεται ο ημέτερος Δήμος, ευρισκόμενος ακριβώς εις το στάδιο 

της εκτελέσεως τοσούτων δημοτικών έργων προτείνει στο συμβούλιο 

και τελικά θεσπίζει, προσθέτους φόρους υπέρ του Δήμου, την 11η 

Μαρτίου 1920110. Ανατίθεται, επίσης, η καθαριότητα του Δήμου σε 

εργολάβο, κατόπιν εισήγησής του στο δημοτικό συμβούλιο της 29ης 

Μαρτίου 1921111. 

   Όπως προκύπτει από την κωδικοποίηση των αναφορών του υπό 

διερεύνηση υλικού, ο Πέτρος Φατζητάσης, ως Δήμαρχος, εστιάζει 

κυρίως στο Δομημένο περιβάλλον. Σην 23η Ιουνίου 1921, υπό την 

προεδρία του αντιπροέδρου, συζητείται και αποφασίζεται η 

τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως: 

1ον) Επί της διαρρύθμισης της κυκλοτέρας πρώτης πλατείας 

εις την ανατολική είσοδο της πόλεως κατά την διασταύρωση 

των οδών Μοναστηρίου – Ανρύ – ταθμού, 2ον) Επί της 

διαρρυθμίσεως της δευτέρας κυκλοτεράς πλατείας πλησίον 

της προηγουμένης κείμενης κατά την διασταύρωση των οδών 

Μοναστηρίου – Παύλου Μελά, 3ον)την κατεύθυνση της οδού 

τεφάνου Δραγούμη μετά του καθορισμού του άξονος αυτής, 

ως και της οδού Παύλου Μελά, 4ον) επί της μετατοπίσεως μιας 

νέας ανοιγόμενης παρόδου ενούσης την λεωφόρο Β. 
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Κωνσταντίνου από την οικία Ρόλη, μετά της οδού Μ. 

Αλεξάνδρου και 5ον) επί της μετατοπίσεως του άξονος και 

ρυθμίσεως επιμήκης της διαχαράξεως της οδού Μ. 

Αλεξάνδρου εις την περί του πύργου του δημοτικού ωρολογίου 

θέση112. Κατά την ίδια συνεδρίαση, λαμβάνεται απόφαση 

Περί προϋπολογισμού δαπάνης εκ δραχμ. 87494 μετά 

διαγραμμάτων διά ισοπέδωση, σκυρόστρωση και κυλίνδρωση 

οδών Α) Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, Β) Οδού Διαδόχου 

Γεωργίου, Γ) Οδού Βενιζέλου μετά σχεδίου διακηρύξεως 

διαγωνισμού δια την ανάληψη του έργου υπό εργολάβου113. 

Η πρώτη αναφορά σε κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου, 

απαντάται την 27η Ιανουαρίου 1925, επί δημαρχίας Γεωργίου ίμου, 

οπότε και πραγματοποιείται η ψήφιση του από το δημοτικό συμβούλιο. 

Σα άρθρα που τον απαρτίζουν είναι δέκα έξι (16), και με αυτά 

ρυθμίζονται τα καθήκοντα και οι αμοιβές των υπαλλήλων114. Σην 9η 

Μαρτίου 1925, εξουσιοδοτείται από το συμβούλιο όπως εξ ονόματος του 

δημοτικού συμβουλίου Υλωρίνης, παρακαλεί το επί των συγκοινωνιών 

υπουργείο να παραχωρήσει την εκμετάλλευση της εν Κόττορι 

*Τδρούσα]115] δυνάμεως ρεόντων υδάτων, εν περιπτώσει προέβαινεν ο 

Δήμος εις τον ηλεκτροφωτισμό της πόλεως διά υδραυλικής 

εγκατάστασης παρά το χωρίο τούτο116. Λαμβάνει διαδοχικές αποφάσεις 
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για τη λιθόστρωση117 και την επιδιόρθωση118 οδών και την επιδιόρθωση 

και τον καθαρισμό του κεντρικού υδραγωγείου της πόλης119. 

   Η δράση του πρώτου αιρετού Δήμαρχου Ιωάννη Θεοδοσίου, 

κατανέμεται κυρίως μεταξύ τριών κατηγοριών, της Εσωτερικής 

λειτουργίας του δήμου, του Δομημένου περιβάλλοντος και των Εσόδων. 

Σην 4η Υεβρουαρίου 1926, ο αντιπρόεδρος εκθέτει ότι εάν ο Δήμος 

αρκεσθεί διά το τρέχον οικονομικό έτος εις τα υπό των σχετικών νόμων 

παραχωρούμενα εις αυτόν ποσοστά εκ των άμεσων φόρων και εις τα εκ 

των λοιπών νόμιμων φορολογικών πηγών προκύπτοντα έσοδα, δυσκόλως 

θα δυνηθεί να καλύψει τας υποχρεωτικάς αυτού δαπάνας, ως και άλλας 

ποικίλας αυτού μη υποχρεωτικάς μεν αλλά αναποφεύκτους δια τον 

Δήμο δαπάνας και εισηγείται την επιβολή νέων φορών και 

δικαιωμάτων σταθμικών και μετρικών υπέρ του Δήμου120. Αποφασίζει, 

την 29η Μαρτίου 1926, τον τρόπο εκμίσθωσης των καταστημάτων της 

δημοτικής αγοράς διά πλειοδοτικής δημοπρασίας, διά χρονικήν περίοδον 

από 1η Απριλίου ε. έ. μέχρι 31η Μαρτίου 1929 και εγκρίνει τους όρους της 

σχετικής διακήρυξης, ως ούτοι διαλαμβάνονται εν τη διατυπωθείσα υπ΄ 

αριθμ. 47 ε. έ. σχετική απόφαση του121. Με απόφαση του συμβουλίου, 

την 17η Μαΐου 1926, ο Θεόδωρος Φρηστίδης ορίζεται ως μέλος της 

επιτροπής περί εξακριβώσεως και διαχειρίσεως των περιουσιών και 

πόρων των εν τας Νέας Φώρας από Σουρκοκρατίας Φριστιανικών 

κοινοτήτων, συμφώνως του από 25 Υεβρουαρίου ε. έ. Ν. Διατάγματος 

δημοσιευθέντος εις το υπ΄ αριθμ. 79, τεύχος Α΄, φύλλον της εφημερίδας 

της κυβερνήσεως, περί τροποποιήσεως του Νόμου 2508 του 1920122. την 

διάρκεια της ενημέρωσης που πραγματοποιεί στο συμβούλιο την 27η 
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Απριλίου 1926, σχετικά με τις ενέργειες του και τις επαφές που είχε 

στην Αθήνα, για υποθέσεις σχετικές με τον Δήμο: 

λαβών τον λόγον εξιστορεί δια μακρών περί των ενεργειών 

του εν Αθήναις, επί των διαφόρων δημοτικών υποθέσεων, 

γνωρίζει δε σχετικώς με το ζήτημα του δανείου ότι τούτο θα 

πραγματοποιηθεί προσεχώς, όπως του εδήλωσε ο επί της 

υποθέσεως ταύτης αρμόδιος υπάλληλος της Εθνικής 

Σραπέζης υπάρχουν πιθανότητες να αυξηθεί τούτο εις ένα 

εκατομμύριο δραχ., αντί του ζητηθέντος τοιούτου εκ δραχμ. 

500.000, ωσαύτως γνωρίζει το ενδιαφέρον υπέρ του Δήμου, ως 

και τας παντοιοτρόπως προσφερθείσας αυτώ υπό του εν λόγω 

Σμηματάρχου της Εθνικής Σράπεζας ευκολίας και 

πληροφορίας σχετικώς με το ζήτημα και δάνειον, του 

μελετώμενου έργου της κατασκευής της σιδηροδρομικής 

γραμμής Υλωρίνης κ.λ.π. προτείνει δε προς τούτους όπως το 

Δημοτικό υμβούλιο απευθύνει προς τον ρηθέντα υπάλληλο 

ευχαριστήριο έγγραφο. Σο δημοτικό συμβούλιο, λαβών γνώσιν 

των ανακοινώσεων τούτων παμψηφεί αναθέτει τω κ. Δήμαρχω 

την αποστολή ευχαριστηρίου έγγραφου. Μετά τούτου 

γνωρίζει τα διαμηνυθέντα κατά την συνάντηση του μετά του κ. 

Τπουργού των Εσωτερικών και ιδίως της υποκινήσεως του 

ζητήματος της αυξήσεως της υπό του δημοσίου επιχορηγήσεως 

του Δήμου, ειπόντος τούτο προς το παρόν τουλάχιστο είναι 

αδύνατο, ωσαύτος γνωρίζει το ενδιαφέρον όπερ εδείκνυον 

άπαντες οι αρμόδιοι δια τα μέρη ταύτα123. 

Σο σύστημα λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου στην περίοδο 

μελέτης (1912-1926), θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δημαρχοκεντρικό. 
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Ο Δήμαρχος αναλαμβάνει την εισήγηση των θεμάτων και φέρει την 

ευθύνη των απαντήσεων στη συντριπτική πλειονότητα των 

περιπτώσεων. Εξουσιοδοτείται από το συμβούλιο για κάθε περαιτέρω 

ενέργεια, προκειμένου να ολοκληρωθούν και να υλοποιηθούν οι 

αποφάσεις που ελήφθησαν. Ο ρόλος του προέδρου του δημοτικού 

συμβουλίου, ο οποίος ασκεί και καθήκοντα αναπληρωτή Δημάρχου, 

είναι ο δεύτερος σημαντικότερος για τη λειτουργία του συμβουλίου. 

 

1.2. Αρμοδιότητες 

Η δημοτική αρχή, σε πολλές περιπτώσεις, είναι υποχρεωμένη να 

συνεργάζεται ή να εφαρμόζει αποφάσεις άλλων διοικητικών 

υπηρεσιών. Σο αποτέλεσμα αυτής της αναγκαστικής συν-

δραστηριότητας, στην πλειονότητα των περιπτώσεων έχει θετικό 

αντίκρισμα στην λειτουργία των φορέων. πανίζουν οι φορές που 

παρατηρείται δυσαρμονία στις σχέσεις αυτές και, όταν αυτό 

συμβαίνει, κυρίως, οφείλεται στην έλλειψη ή στην ασάφεια 

κανονιστικών ρυθμίσεων, που θεσπίζουν τα όρια αρμοδιότητας. Η 

διάκριση, η αλληλουχία, η ιεραρχία και η σύμπλεξη αρμοδιοτήτων 

αποτυπώνεται με παραστατικό τρόπο στις συνεδριάσεις του δημοτικού 

συμβουλίου. Η Νομαρχία ρυθμίζει τις τιμές του οίνου και της ρακής, 

δύναται να απαγορεύσει την εν αγγαρεία υπηρεσία124, δίνει την 

έγκριση της για την διεξαγωγή δημοπρασιών125, προτείνει την 

αφαίρεση προϊόντων από τους δημοτικούς δασμούς126, παρέχει 

υπηρεσία μέσω των υδραυλικών της για την εκπόνηση μελέτης 

σχετικά με την ύδρευση127. Η Αστυνομική Διεύθυνση, μετά από 

πρόταση του δημοτικού συμβουλίου, ορίζει τους αγροφύλακες του 
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Δήμου128, προτείνει στο συμβούλιο τις τιμές των κρεάτων και 

απαγορεύει κατά περίσταση την σφαγή ζώων129, συνιστά την 

δημιουργία παραπήγματος για τους λάθρα εισερχόμενους στην 

πόλη130. Η Διεύθυνση Δημοτικών Έργων της Γενικής Διοίκησης, 

αιτείται από τον Δήμο την παροχή κατάλληλων εργατών και άλλων 

μέσων, για να συνεπικουρήσουν τον διορισμένο από αυτήν μηχανικό, 

στον οποίον έχει ανατεθεί η αποπεράτωση του σχεδίου πόλεως131. Σο 

σχέδιο πόλεως θα εγκριθεί από την Γενική Διοίκηση, όταν λάβει 

τελική του μορφή και κατατεθεί σε αυτή132. Σα γεωγραφικά όρια, εντός 

των οποίων θα γίνεται η περισυλλογή των νεκρών ζώων, αποτελούν 

αιτία έριδας μεταξύ Δήμου και Νομαρχίας133. Όλες οι σημαντικές 

αποφάσεις που λαμβάνονται στο συμβούλιο, όπως αυτήν για την 

θέσπιση φορολογίας στα εισαγόμενα προς κατανάλωση είδη134, θα 

πρέπει να τύχουν κυβερνητικής έγκρισης για να εφαρμοστούν. 

 

1.3. Επιτροπές 

Οι επιτροπές που συστήνονται και λειτουργούν σε ένα Δήμο, 

αποτελούν συλλογικά όργανα ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη 

λειτουργία, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας του. ε 

περιπτώσεις, μάλιστα, που οι αποφάσεις που λαμβάνουν δεν 

απαιτούν την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου αποτελούν και 

όργανα διοίκησης. Η στελέχωσή τους γίνεται μέσω ψηφοφορίας ή με 

ορισμό. Θεσμοθετούνται υποχρεωτικά και υπό όρους, με βάση τον 

κανονισμό λειτουργίας, αλλά και εκτάκτως, όποτε προκύπτει σχετική 

                                                 
128 1912, Γ. 
129 1914, ΚΑ. 
130 1915, 37. 
131 1913, ΙΗ. 
132 1914, Ζ. 
133 1912, Δ. 
134 1914, Κ. 
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ανάγκη. την σύγχρονη διοικητική δομή των Οργανισμών Σοπικής 

Αυτοδιοίκησης, οι κυριότερες επιτροπές που προβλέπονται και 

λειτουργούν είναι η εκτελεστική επιτροπή, η οικονομική επιτροπή, η 

επιτροπή ποιότητας ζωής, οι σχολικές επιτροπές και η επιτροπή 

διαβούλευσης135.  

   Ήδη από το 1913, λειτούργει σε επίπεδο Επαρχίας Υλωρίνης η 

Επιτροπή Εκδίκασης Παραπόνων των Υορολογουμένων, η οποία, 

μεταξύ άλλων, στελεχώνεται και από δημοτικούς συμβούλους136. 

Επιτροπή με συναφείς αρμοδιότητες, προβλέπεται και στην σύγχρονη 

μορφή των δομών των Δήμων και ονομάζεται επιτροπή Επίλυσης 

Οικονομικών Διαφορών137.  

   Σην 19η Μαΐου 1914, συνεδριάζει η εκλεγμένη Δημαρχιακή Επιτροπή, 

η οποία προσκαλεί τον τέως Δήμαρχο Σέγο απουντζή και του ζητά 

να παραδώσει τα κινητά και ακίνητα πράγματα και τα βιβλία του 

δημαρχείου. Ο Δήμαρχος συμμορφούμενος παρουσιάζει τα εξής:  

2 εικόνας Βασιλέως και Βασιλίσσης, 5 ζεύγη 

παραπετασμάτων, 1 εκκρεμές ωρολογίου, 1 ωρολόγιον της 

τραπέζης, 3 αναρτήρας, 2 γεωγραφικούς χάρτας, 3 γραφεία, 3 

μελανοδοχεία, 9 πολυθρόνες, 1 καναπέ, 7 καρέκλας ψάθινας 

ευρωπαϊκάς, 1 μουσαμά δαπέδου, 10 αναρτήρας 

παραπετασμάτων, 5 κορνίζες παραθύρων, 1 σκέπασμα 

τραπέζης, 3 χαρτοφυλάκια, 1 ταμπόν, 5 τασάκια σιγάρου, 1 

καλαθάκι αχρήστων, 1 λάμπα κρεμαστή, 1 λάμπα του τοίχου, 

1 ηλεκτρικόν κώδωνα, 1 ταμπέλα δημαρχείου, 26 φιαλίδια 

αντιχολερικού ορού, 2 φανούς, 7 φλιτζάνια, 4 μπρίκια, 3 

ποτήρια του νερού, 2 στάμνες, 1 θώκον, 1 πυράκτιον, 2 

                                                 
135 Ν. 3852, ΥΕΚ 87, 07-06-2010. τ. Α΄, 1785 - 1920 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
136 1913. ΙΑ. 
137 Ν. 3852, ό. π. 
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θερμάστρας, 1 χρηματοκιβώτιον (κατεστραμμένον), διάφορα 

λογιστικά βιβλία όπως μισθολόγιο, βιβλίον πρωτοκόλλου, 1 

βιβλίον φόρου καθαριότητος, φωτισμού και αμαξών, 1 βιβλίον 

πρακτικών συνεδριάσεων, 1 βιβλίον ταμείου, 1 βιβλίον 

ενοικιαστών, 7 στελέχη διπλότυπων εισπράξεων, 4 στελέχη 

διπλότυπων πληρωμών, 11 χειρόγραφαι αποδείξεις 

πληρωμών εκ γροσίων 7440 ,1 βιβλίον τουρκικων διαχειρίσεων, 

αποδείξεις Ριζά Μπέη εξ ενενήκοντα δύο λιρών, δημοπρατήρια 

και γραφική ύλη. 

Όλα παραλαμβάνονται με την επιφύλαξη παντός νομίμου 

δικαιώματος περί της εξελέγξεως της διαχειρίσεως ως και της 

υποχρεώσεως του υπολόγου προς λογοδοσίαν εν καιρώ τω δέοντι. Η 

επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση αναγόμενη εις την εξέλεγξιν της 

διαχειρίσεως της δημοτικής περιουσίας, του πρώην δημάρχου Σέγου 

απουντζή, κατά την χρονικήν περίοδο την αρχομένη από την 10η 

Νοεμβρίου 1912 έως 19η Μαΐου 1914. τις παρατηρήσεις που 

υποβάλλονται στο δημοτικό συμβούλιο αναφέρεται ότι κράτησις 

βιβλίων εν γένει ως προς έσοδα και έξοδα υπάρχει μόλις ένα μήνα μετά 

την κατάληψη της πόλεως ήτοι την 8η Δεκεμβρίου. Η διαχείριση από 7η 

Νοέμβριου μέχρι 8η Δεκεμβρίου χρόνου αποσιωπάται138. Σο πλεόνασμα 

που απέδωσε ο επί τουρκοκρατίας ταμίας Φαΐρεδίν Αφένδης ανέρχεται 

σε 21.780 γρόσια, η υπέρβαση στις καθορισμένες αποδοχές του 

Δημάρχου, η προμήθεια πετρελαίου για τον φωτισμό της πόλης, από 

τον πάρεδρο Αθανάσιο Σέγο, χωρίς να διενεργηθή η νόμιμος μειοδοτική 

δημοπρασία, εις τιμάς υπερβολικάς και εν επίγνωσει του Δημάρχου, η 

έλλειψη καταλόγου στον οποίο εμφαίνονται τα ακίνητα του Δήμου και 

μια σειρά από άλλες παραλείψεις. ημειώνεται, επίσης, ότι ουδεμία 

                                                 
138 Πρακτικό 19/05/1914 *Φωρίς αρίθμηση+. 
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ενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας εγένετο, από της αναλήψεως της 

δημοτικής αρχής, ως προς τας εκμισθώσεις των ακινήτων αστικών 

κτημάτων του δήμου, ουδεμία εγένετο είσπραξις των εκ 350 γροσίων 

μισθωμάτων, παρά του αδελφού του τέως δημάρχου απουντζή Θωμά, 

μισθωτού ενός δημοτικού μαγαζιού ως εκ των βιβλίων εμφαίνεται, 

ουδεμία ενέργεια εγένετο, προς είσπραξιν παλαιών απαιτήσεων του 

δήμου, αναγομένων εις την χρήσιν του παρελθόντος έτους και εις το 

σεβαστόν ποσόν των τετρακοσίων και περίπου λιρών οθωμανικών. τα 

συμπεράσματά της η επιτροπή εκθέτει ανενδοίαστα ότι  

περί την διαχείρησιν της δημοτικής περιουσίας, υπάρχει 

πραγματικώς μια αδικαιολόγητος έλλειψις επιμέλειας.Επί 

παραδείγματι ουδέποτε δημοτικός άρχων, αναλογιζόμενος την 

ευθύνη ην επισύρει πάσα ανάληψη δημοσίου ή δημοτικού 

καθήκοντος, θα διέπραττεν το σφάλμα του να μη καταστήσει 

παράγωγον την ακίνητον προσόδον του δήμου, διά 

διενεργήσεως πλειοδοτικών ή μειοδοτικών δημοπρασιών. 

 Έλλειψις επιμέλειας φρονούμε ότι υπάρχει κατά την 

περίπτωσιν καθ΄ ην ηγοράζοντο συνεχώς τα πετρέλαια παρ΄ 

ενός και του αυτού ατόμου, δίχως να εκτεθεί η προμήθεια 

αυτή του δήμου εις μειοδοτικήν δημοπρασίαν. Εύλογος δε είναι 

η απορία, παντός των διαβλέπων εντός του βιβλίου 

σημειωμένου, ότι η εν λόγω προμήθεια εγένετο από εμπόρου 

δημοτικού συμβούλου και δη παρέδρου, πολλάκις 

αναπληρώσαντος τον Δήμαρχο απόντα ή κωλυόμενον. 

   Ευλόγως επισύρει την προσοχή της επιτροπής, η διαχείρισις 

η επί της ανεγέρσεως του δημοτικού σφαγείου η γενομένη, 

καθ΄ εξωδίκως, υπέρ και ακριβέστατον μανθάνομεν, 

χρησιμοποιήθη προς ανέγερση αυτού, έτοιμον υλικόν 

οικοδομήσιμον (ξυλεία και πέτρα) ανήκον εις τον δήμο, 
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εξοικονομήθη δε τούτο, εξ όλου των μετά την κατάληψη της 

πόλεως καταστραφέντων μαγαζείων, των δια των ετήσιων 

εμπορικών πανήγυρων προορισμένων. 

Σέλος εκφράζει την ευχή ίνα διαταχθή η δέουσα εξέλεγξις επί των 

γενόμενων εξόδων, κατά την ανέγερσιν των διαφόρων αψίδων και των 

υποδοχών της Α.Μ. του Βασιλέως139. 

   Σο δημοτικό συμβούλιο της 2ας Ιανουαρίου 1915 καταρτίζει επιτροπή 

για την διεκπεραίωση της κατασκευής και τοποθέτησης υψοδεικτών, 

που θα χρησιμεύσουν στην χωροστάθμηση της πόλης, αποτελούμενη 

από τους Ιωάννη απουντζή, ίμο Ιωαννίδη και Φασά Ρεσίτ Εφεντή140. 

Σην 6η Μαρτίου του ιδίου έτους, το συμβούλιο επιφυλάσσεται να 

καταρτίσει δεκαμελή επιτροπή εκ των εγκριτοτέρων πολιτών της 

πόλεως, για την εύρεση κατάλληλων ονομάτων ώστε να 

ονοματοδοτηθούν οι οδοί της πόλης141. Η εν λόγω επιτροπή συντάσσει 

την έκθεση της για την ονοματοδοσία των οδών και πλατειών της 

πόλης, ο Δήμαρχος την υποβάλει προς έγκριση την 4η Μαΐου 1915 και 

το συμβούλιο με την σειρά του την εγκρίνει142.  

   τη συνέχεια, ανακύπτει η ανάγκη για την σύσταση μίας ακόμη 

σημαντικής επιτροπής, ήτις μεταβαίνουσα επί τόπου θέλει προβεί εις 

την εξεύρεσιν και εκτίμησην του χώρου εις τον οποίον πρόκειται να 

ανεγερθεί η δημοτική αγορά, εις την οποίαν θέλουσι να συγκεντρωθούν 

τα κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, η λαχαναγορά και η εβδομαδιαία αγορά. 

Η ίδια επιτροπή θα προσδιορίσει και το ποσό που θα απαιτηθεί για 

την απαλλοτρίωση των εκτάσεων. Μέλη της ορίζονται ο Ιωάννης 

απουντζής, προέδρος του συμβουλίου, ο Φατζή Νάκος Ναούμ, ο 

                                                 
139 Έκθεση Δημαρχιακής Επιτροπής. 25/05/1914. 
140 1915, ΚΑ. 
141 1915, 35. 
142 1915, 41. 
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τεφάνος Ρόλης και ο Θεόδωρος Κεραμιτζής143. Η επιτροπή προτείνει 

τον κατάλληλο χώρο και παραδίδει στο συμβούλιο την σχετική 

οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία εγκρίνεται την 9η Ιουλίου 1915. 

υστήνει, μάλιστα, την όσον ταχυτέραν διάνοιξιν της πλατείας τούτης, 

καθόσον είναι φανερόν, ότι η πόλις αυτή μόλο ήδη λαμβάνουσα όψιν 

πόλεως, στερείται παντώς πλατειών, τα δε κρεοπωλεία κ.λ.π. 

ευρίσκονται εντός σαθρών ξύλινων παραπηγμάτων και κείνται εις το 

μέρος όπου θα διανοιχτεί η κεντρική πλατεία, παρέχουσι δια της 

καταστάσεως εις την οποία ευρίσκονται θέαν φρικτόν, εκτός του 

κινδύνου εις ον εμβάλλουσι την δημόσιαν υγείαν144. 

   Σην 12η Μαρτίου 1925, εγκρίνεται έκθεση της αρμόδιας επιτροπής για 

την ανεύρεση ονομάτων των νέων οδών της πόλης, που προέκυψαν 

από την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου. υγκεκριμένα, το 

συμβούλιο δέχεται τας δοθείσας ονομασίας υπό της ως άνω 

αναφερόμενης επιτροπής διά τας νέας οδούς της πόλεως μας και 

εγκρίνει όπως ονομάζεται, 1) οδός Δημαρχίας η διερχόμενη 

παραπλεύρως του Δημαρχιακού καταστήματος και ενούσαν την οδό Μ. 

Αλεξάνδρου μετά της οδού Αβέρωφ, 2) οδός Θεσσαλονίκης η κάθετος της 

οδού Βενιζέλου και ενούσαν ταύτην μετά της Λεωφόρου Ελευθερίας, 3) 

οδός Διονύσου η μέλλουσα να ρυμοτομηθεί οδός προς το κτηματοθέατρο 

και ήτις θα ενώνει την οδό Βενιζέλου μετά της οδού αρανταπόρου145. 

 

1.4. Διοικητικές Πράξεις 

Οι αποφάσεις που εκδίδονται από τα όργανα της διοίκησης, με τις 

οποίες θεσπίζονται δικαιώματα και επιβάλλονται υποχρεώσεις, 

ονομάζονται διοικητικές πράξεις. Οι διοικητικές πράξεις είναι 

                                                 
143 1915, 44. 
144 1915, 45. 
145 1925, 7. 
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έγγραφες, αναφέρουν την εκδούσα αρχή και τις εφαρμοζόμενες 

διατάξεις, φέρουν χρονολογία και υπογραφή του αρμοδίου οργάνου146. 

Διακρίνονται σε ατομικές, κανονιστικές, κυβερνητικές, σε πράξεις 

γενικής εφαρμογής, κατευθυντήριες, προγραμματικές και σε κανόνες 

δεοντολογίας. Διοικητικές πράξεις και πρωτόκολλα, που αφορούν την 

διασφάλιση της διαδικασίας παράδοσης χρηματικών ποσών κινητών 

και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου, είτε πρόκειται για εσωτερική, 

είτε για εξωτερική διακίνηση, απαντώνται κατά την λειτουργία όλων 

των δημοτικών συμβουλίων. τα Πρακτικά του Δημοτικού υμβουλίου 

Υλώρινας, καταγράφονται διάφορες διοικητικές πράξεις, όπως 

πράξεις κατακύρωσης πλειοδοτικής δημοπρασίας147, μειοδοτικής 

δημοπρασίας148, ελέγχου του δημοτικού ταμείου149 και παράδοσης 

κινητών και ακινήτων, από τον Δήμαρχο στον διάδοχο του150. Ο 

οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Υλώρινας για την 

περίοδο 1925-1926151, που εκπονήθηκε επί Δημαρχίας Γεωργίου ίμου 

και εγκρίθηκε στο δημοτικό συμβούλιο της 10ης Υεβρουουαρίου 1925, 

συνιστά μια άρτια διοικητική πράξη και έχει ως εξής :  

Α. Τπηρεσία Γραφείων 

Άρθρο 1ον  

Αύτη διεξάγεται :  

α) παρ΄ ενός πρώτου γραμματέως, καθήκον του οποίου είναι η 

διεξαγωγή της επισήμου αλληλογραφίας και η διεύθυνσις των 

υπηρεσιών του Δήμου, η τήρηση της λογιστικής εν γένει 

υπηρεσίας του δήμου, η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και ο 

                                                 
146 Ν. 2690, ΥΕΚ 45, 09-03-1999. τ. Α΄, 655 – 662 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
147 1913, Η. 
148 1913, Υ. 
149 1914, ΚΒ. 
150 Πρακτικό 19/05/1914 *Φωρίς αρίθμηση+. 
151 1925, 3. 
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έλεγχος των δικαιολογητικών αυτών μετά της τήρησης των 

σχετικών λογιστικών βιβλίων του δήμου εις τον οποίον 

ανατίθενται τα καθήκοντα του γραμματέως του συμβουλίου, 

κατόπιν απόφασης του ως και της δημαρχιακής επιτροπής 

κατόπιν απόφασης αυτής, ως και ληξιάρχου του Δήμου. 

Μισθός μηνιαίως αυτού δραχμαί 2.500, 

β) ενός πρωτοκολλητού εν τούτω διεκπεραιωτού και 

αρχειοφύλακος επί του δημοτολογίου, καθήκον του οποίου 

είναι η τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχομένων και 

εξερχομένων εγγράφων της επισήμου αλληλογραφίας και η 

διεκπεραίωση αυτών, η τήρηση εν τάξει του αρχείου του 

δήμου, η τήρηση του μητρώου και του δημοτολογίου, η έκδοση 

πιστοποιητικών εξ αυτών, η έκδοση πιστοποιητικών 

στρατολογικής κατάστασης και διεξαγωγή σχετικής 

αλληλογραφίας και η σύνταξη διαφόρων στατιστικών 

πινάκων. Μισθός μηνιαίως αυτού δραχμαί 2.000, 

γ) ενός ή μίας γραφέως άμα και δακτυλογράφου, εις ην 

ανατίθεται πάσα δακτυλογραφική , αντιγραφική και γραφική 

υπηρεσία. Μισθός μηνιαίως αυτού δραχμαί 1.500, 

δ) ενός β. γραφέως εις ον αντίθεται πάσα αντιγραφική 

υπηρεσία. Μισθός μηνιαίως αυτού δραχμαί 1.000. 

Άρθρο 2ον  

Δια την υπηρεσία των γραφείων του δήμου ορίζονται  

α) Εις κλητήρ με μηνιαία αντιμισθία δραχμαί 1.200. 

β) Εις θυρωρός επιφορτισμένος την φύλαξη του δημαρχείου 

ημέρας τε και νυκτός, με μηνιαίο μισθό δραχμαί 1.000. 

Εις τους δύο τούτους υπαλλήλους ανατίθεται ο καθαρισμός 

του δημαρχείου. 

Άρθρο 3ον  
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Γενικαί Διατάξεις  

Ο Α΄ Γραμματέας θέλει παραλαμβάνει και ανοίγει την 

αλληλογραφία του δήμου, ην μετά την πρωτοκόλληση αφού 

παρουσιάσει εις τον δήμαρχο, θέλει ενεργεί εκτός των 

εγγράφων της συνήθους αλληλογραφίας ήτοι θα εκτελείται 

παρά των ειδικών υπαλλήλων. 

Άρθρο 4ον  

Ο δήμαρχος ή ο γραμματέας δύναται να αναθέσει εις πάντα 

υπάλληλον του γραφείου υπηρεσία ανήκουσα εις έτερον εάν 

κρίνωσι τούτο αναγκαίον. 

Άρθρο 5ον  

Πας υπάλληλος προ πάσης ενέργειας και προ της σύνταξης 

οιουδήποτε εγγράφου οφείλει να ζητά οδηγία παρά του κ. 

Δημάρχου ή του γραμματέως και πριν να υποβάλλει εις τον κ. 

Δήμαρχον οιονδήποτε έγγραφον, πιστοποιητικόν κ.λ.π. οφείλει 

να ανακοινώσει εις τον Α΄ γραμματέα, όστις θέλει θεωρεί και 

υπογράφει αυτά. 

Άρθρο 6ον  

Έκαστος υπάλληλος οφείλει να παρευρίσκεται εις την θέσιν 

του καθόλη την διάρκεια των υπό του δημάρχου οριζόμενών 

ωρών εργάσιμων, τηρουμένου προς τούτο βιβλίου της 

παρουσίασης. Πας υπάλληλος οφείλει να παρέχει προθύμως 

τας υπηρεσίας αυτού και τας οδηγίας εις τους πολίτες, 

απαγορεύεται δε εις αυτούς να λαμβάνωσι αμοιβάς και 

φιλοδωρήματα δια την εκτέλεση της υπηρεσίας. Η απαίτηση ή 

ο εξαναγκασμός αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση. 

Άρθρο 7ον  
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Τπάλληλος μη ευρισκόμενος εις την θέση του ή μη εκτελών τα 

καθήκοντα του, υπόκειται εις τας προβλεπόμενας 

πειθαρχικάς ποινάς. 

Άρθρο 8ον  

Η μηχανική υπηρεσία του δήμου εκτελείται ως ακολούθως : 

α) Από ένα μηχανικό επιφορτισμένο να συντάσσει πάντας τους 

προϋπολογισμούς, σχεδιαγράμματα κ.λ.π. των προς εκτέλεση 

δημοτικών έργων, μελέτας τοιούτων, να επιβλέπει των 

εφαρμογών του σχεδίου της πόλεως και να εκτελεί πάσα 

αναγόμενη εις την τεχνική υπηρεσία εργασία ως και όταν δεν 

ασχολείται σοβαρώς εις άλλες εργσίες να υποχρεούται εντολή 

του δημάρχου να ασχολείται με την χωροστάθμιση της 

πόλεως με μηνιαίο μισθό δραχμαί 3.800, 

β) Από ένα βοηθό μηχανικού επιφορτισμένο να επιβλέπει τα 

εκτελούμενα δημοτικά έργα υπό τας οδηγίας του μηχανικού, 

να φυλάσσει τα παντός είδους υλικά, εργαλεία κ.λ.π. του 

δήμου με μηνιαίο μισθό δραχμαί 1.800, 

γ) Από δύο τεχνίτες εις τους οποίους θέλει ανατεθεί η 

μικροεπισκευή οδών ή δημοτικών κτημάτων υπό την επιτήρηση 

του μηχανικού, ανά μηνιαίο μισθού 1.000 δραχμών έκαστος, ως 

και δύο εργάται με μηνιαίο μισθό δραχμών 800 έκαστος. 

Άρθρο 9ον  

Διά την παροχή ιατρικής περίθαλψης εις τους απόρους 

κατοίκους της πόλεως ανατίθενται εις ιατρόν οφειλών να 

παρέχει την συνδρομή αυτού κατ΄ εντολή του Δημάρχου εις 

τας απόρους οικογενείας, ως και εις τους δημοτικούς 

υπαλλήλους, με μηνιαίο μισθό εκ δραχμών 600. 

Άρθρο 10ον  

Παιδονομία 
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Διά την καλή εκτός των σχολείων και του οίκου συμπεριφορά 

των μαθητών απάντων των σχολείων διατίθεται πίστωση εκ 

δραχμών δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400) καθ΄ 

έτος προς διορισμό κατάλληλου παιδονόμου, εις ον είναι 

ανατεθειμένη και η εποπτεία επί της καθαριότητας της 

πόλεως, με μηνιαίο μισθό δραχμών 1.200. 

Άρθρο 11ον  

Διά τον καταρτισμόν των μαθητών των σχολείων της πόλεως 

εις την μουσική ως και δια τον καταρτισμόν της μπάντας και 

ορχήστρας του μουσικού συλλόγου «Ορφεύς» Υλωρίνης 

διατίθεται πίστωσις εκ δραχμών 18.000, δια την πληρωμή του 

μουσικοδιδάσκαλου με μισθό κατά μήνα εκ δραχμών 1.500 

υποχρεούμενος της μουσικής. 

Άρθρο 12ον  

Διά την φύλαξη του πλησίον της πόλεως επί των νοτίων 

λόφων δάσους διορίζονται. 

Α. Εις δασοφύλαξ και κήρυξ συγχρόνως του δημαρχείου, εις ον 

ανατίθεται και η επίβλεψη της τακτικής αφής και σβέσεως 

των ηλεκτρονικών φανών, με μηνιαίο μισθό εκ δραχμών 1.000, 

Β. Έτερος δασοφύλαξ, διότι η δασική έκταση είναι μεγάλη και 

δεν επαρκεί εις, ωσαύτως και εις τούτον ανατίθεται η 

επίβλεψη της κανονικής και τακτικής λειτουργίας των 

ηλεκτρονικών φανών, αντί μηνιαίου μισθού εκ δραχμών 1.000. 

Άρθρο 13ον  

Απολύμανση  

Διά την λειτουργία του απολυμαντικού κλίβανου διορίζεται 

εις υπάλληλος, εις τον οποίον ανατίθεται και η καθαριότης 

των εν τη δημοτική αγορά αποχωρητηρίων, αντί μηνιαίου 

μισθού εκ δραχμών 600. 
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Άρθρο 14ον  

Δενδροφυτεία 

Διά την συντήρηση και περιποίηση των δέντρων διορίζονται 

δύο υπάλληλοι αντί μηνιαίου μισθού εκ δραχμών 600 έκαστος. 

Άρθρο 15ον  

Διορίζεται εις Νομικός ύμβουλος, δια την παροχή διαφόρων 

συμβούλων επί υποθέσεων του Δήμου, αντί μηνιαίας 

αποζημιώσεως δραχμών 500. 

Άρθρο 16ον  

Διορίζεται εις κανονιστής του δημοτικού ωρολογίου με μηνιαία 

αμοιβή εκ δραχμών 100. 

 

1.5. Δημοτικοί υπάλληλοι 

Οι δημοτικοί υπάλληλοι που απασχολούνται στους Δήμους υπάγονται 

σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με την φύση της εργασίας τους, την 

επιστημονική τους κατάρτιση, την θέση τους στην διοικητική ιεραρχία, 

το καθεστώς πρόσληψης. Δύνανται να είναι μόνιμοι αλλά και 

εποχικοί, επιστημονικό ή εργατικό προσωπικό, υπάλληλοι γραφείου ή 

εργάτες, επιτελικά ή κατώτερα ιεραρχικά στελέχη. ε ορισμένες 

περιστάσεις η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες κρίνεται 

απαραίτητη, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και την 

διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου.  

   το υπό διερεύνηση υλικό, ως δημαρχιακοί υπάλληλοι 

καταγράφονται ο γραμματέας, ο μηχανικός, ο ιατρός, οι εισπράκτορες 

(αναλάμβαναν την είσπραξη των φόρων για λογαριασμό της 

δημοτικής αρχής), οι φανοκόροι (άναβαν και φρόντιζαν τις λάμπες της 

πόλης), οι εργάτες καθαριότητας, και οι κλητήρες, όπως φαίνεται στην 
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συνεδρία της 17ης Απριλίου 1913152, ο βοηθός γραμματέα και ο 

πρωτοκολλητής σύμφωνα με το 3ο πρακτικό του 1916153. τον 

οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας χρήσεως 1925-1926 αναφέρονται 

επιπλέον οι ειδικότητες του θυρωρού (είχε την υποχρέωση της 24ωρης 

φύλαξης του Δημαρχείου), του βοηθού μηχανικού, του ιατρού, του 

παιδονόμου (φρόντιζε για την καλή συμπεριφορά των παιδιών και 

εκτός σχολικών ιδρυμάτων), του μουσικοδιδάσκαλου (αρμόδιος για 

την μουσική εκπαίδευση των παιδιών, που θα στελεχώσουν εν 

συνεχεία την μπάντα του μουσικού συλλόγου «Ορφεύς»), του 

δασοφύλακα, του υπεύθυνου για την απολύμανση (για την λειτουργία 

συγκεκριμένα του απολυμαντικού κλιβάνου), των υπευθύνων 

υπαλλήλων για την δενδροφυτεία (για την συντήρηση και περιποίηση 

των δέντρων) και του κανονιστή του δημοτικού ωρολογίου154.  

   Η πρόσληψη πολιτικού μηχανικού με μόνιμη σχέση εγκρίνεται την 4η 

Μαΐου 1915, καθώς όπως αναφέρεται η υπηρεσία του μηχανικού τούτου 

πρέπει να είναι διαρκής παρά του δήμου διότι όλα τα τεχνικά ζητήματα 

έχουσιν άμεσα ανάγκην μελέτης ως και επιβλέψεως περί την 

εκτέλεσιν155. 

   Σο συμβούλιο εγκρίνει κατά πλειοψηφία την πρόσληψη 

διπλωματούχου μαίας την 26η Μαΐου 1916. Οι κ.κ, Σεφήκ Αχμέτ 

εφέντης, Σεφήκ Ιβραίμ εφέντης, Φασάν Γεσίλ εφέντης είπαν ότι 

θεωρούσι περιττήν την πρόσληψη μαίας διπλωματούχου διά τους 

Οθωμανούς δημότας καθόσον ουδέποτε θα λάβωσιν αυτοί ανάγκη αυτής, 

αφού υπάρχουσιν άλλαι άνευ διπλώματος εξασκούσαι ελευθέρως το 

επάγγελμα και προς ταύτας πάντοτε καταφεύγουσι οι Οθωμανοί. Ο κ. 

Μεμέτ ουκρή εφέντης θεωρεί είπεν, υφιστάμενη την ανάγκην 

                                                 
152 1913, ΙΒ. 
153 1916, 3. 
154 1925, 2. 
155 1915, 40. 
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πρόσληψης μαίας διπλωματούχου, αλλά επειδή δεν την καλούσι οι 

κάτοικοι , φρονεί ότι η δαπάνη αυτή θα είναι επί μάταιου156. 

 την αμέσως επόμενη συνεδρίαση της 9ης Ιουνίου 1916, γίνεται 

αποδεκτή η σχετική πρόταση του Δημάρχου και προσλαμβάνεται ως 

νομικός σύμβουλος ο κ. Κωνσταντίνος Μακρής, γνώστης της τε 

τουρκικής και ημετέρας νομοθεσίας157. 

   Με την ευρεία έννοια του όρου, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι 

υφίσταται έμμισθη σχέση, δημοτικός υπάλληλος μπορεί να θεωρηθεί 

και ο Δήμαρχος την εποχή εκείνη, γενικότερα όμως και διαχρονικά, 

όλοι οι αιρετοί που υπάγονται στο ίδιο καθεστώς, έχουν δηλαδή σχέση 

αντιμισθίας με την δημοτική αρχή. 

 

Η ανάλυση της θεματική κατηγορίας Εσωτερική λειτουργία του Δήμου 

συμβάλλει με σημαντικά ερευνητικά δεδομένα στις γνώσεις μας 

σχετικά με την δομή και την λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

την εποχή μετά την απελευθέρωση της Υλώρινας από τους 

Οθωμανούς. Οι αιρετοί, αρχικά, τοποθετούνται στις διοικητικές θέσεις 

με ορισμό, πρακτική που αλλάζει το 1925, οπότε και 

πραγματοποιούνται οι πρώτες εκλογές, για την ανάδειξη αιρετών 

τοπικών αρχόντων. Η σύνθεση των δημοτικών συμβουλίων είναι 

«εθνικά μεικτή», καθώς σε αυτά συμμετέχουν και Οθωμανοί 

δημοτικοί σύμβουλοι. Η σχέση της δημοτικής αρχής με τις 

προϊστάμενες υπηρεσίες, με τους φορείς της αυτοδιοίκησης και της 

κεντρικής δημόσιας διοίκησης, περιγράφεται σε γενικά πλαίσια ως 

αγαστή. ε πολλές περιπτώσεις, υφίσταται συνεργασία των φορέων, 

σε ορισμένες παρατηρείται δυσλειτουργία, ακόμα και σύγκρουση, 

κυρίως σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Ζωτικής 

                                                 
156 1916, 8. 
157 1916, 9. 



 93 

σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της δημοτικής αρχής και για 

την υλοποίηση των στόχων που θέτει είναι η διάθεση στην υπηρεσία 

της του απαραίτητου προσωπικού, το οποίο πρέπει να είναι 

αριθμητικά επαρκές και καταρτισμένο κατάλληλα. Παρά την 

εξαιρετικά δύσκολή χρονική συγκυρία, κατά την οποία καλούνται να 

ασκήσουν τα καθήκοντα τους, οι δημοτικοί άρχοντες προσπαθούν να 

στελεχώσουν τις υπηρεσίες του δήμου με το κατάλληλο προσωπικό, 

αλλά και να δημιουργήσουν νέες δομές υποστήριξης, με τις 

προσλήψεις για παράδειγμα μηχανικού και νομικού συμβούλου, έτσι 

ώστε να ωθήσουν την περιοχή τους στην ανάπτυξη.  
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2η θεματική κατηγορία: Έσοδα 

ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ, ΈΟΔΑ, ΕΝΣΑΟΤΜΕ ΣΙ 

αναφορές που αναφέρονται στην εισοδηματική πολιτική του 

Δήμου Υλώρινας, είτε αυτή προέρχεται από σταθερές πηγές, όπως 

είναι η Υορολογία, είτε από Δημοτικούς φόρους/Άλλα έσοδα έκτατα, τα 

οποία εντάσσονται στον οικονομικό προϋπολογισμό του οργανισμού  

από πηγές, οι οποίες θεσπίζονται κατά περίπτωση. 

 

Πίνακας 8: Κατανομή αναφορών κατά κατηγορία και υποκατηγορία στη 

θεματική κατηγορία «Έσοδα» 

Θεματική: Έσοδα υχνότητα (Ν) 
Ποσοστό 

(%) 

Υορολογία 81 21,7 

Διαπύλια 4 1,1 

φαγεία 11 2,9 

Πετρέλαιο 5 1,3 

Κρασί/οίνος 5 1,3 

Ρακή 2 0,5 

ταφύλια 12 3,2 

Κτήνη 39 10,4 

Κτήματα 3 0,8 

Δημοτικοί φόροι/Άλλα έσοδα 293 78,3 

ύνολο 374 100,0 

 

ε σύνολο 374 αναφορών που αποδελτιώθηκαν στη συγκεκριμένη 

θεματική, η κατηγορία Δημοτικοί φόροι/Άλλα έσοδα συγκεντρώνει τη 

μεγαλύτερη συχνότητα με 293 αναφορές (78,3%) και τα υπόλοιπα 

παραθέματα (81-21,7%) κωδικοποιούνται στην κατηγορία Υορολογία 
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και αναφέρονται σε φόρους Διαπυλίων, φαγείων, Πετρελαίου, 

Κρασιού/οίνου, Ρακής, ταφυλιών, Κτηνών και Κτημάτων (Πίνακας 8). 

   το άρθρο 57 «Πρόσοδοι των Δήμων και Κοινοτήτων», του 

κεφαλαίου Γ, του Νόμου ΔΝΖ του 1912158, αναφέρεται ότι οι πόροι των 

Δήμων και Κοινοτήτων είναι: 1) Αι πρόσοδοι της κοινοτική ή δημοτικής 

περιουσίας, 2) Σα πρόστιμα, 3) Σα τέλη και δικαιώματα, 4) Οι άμεσοι 

φόροι, 5) Οι έρανοι και 6) Η προσωπική εργασία.  

   ύμφωνα με το άρθρο 1, του Κώδικα περί Εσόδων Δήμων και 

Κοινοτήτων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 20η Οκτωβρίου 1958159, η 

διάκριση των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων, γίνεται σε δύο 

γενικές κατηγορίες. τα τακτικά, τα οποία προέρχονται: α) εκ των 

προσόδων της κινητής και ακινήτου περιουσίας, β) εκ των τελών και 

δικαιωμάτων, γ) εκ φόρων και δ) εξ εισφορών και στα έκτακτα, 

προερχόμενα: α) εκ του αντιτίμου της προσωπικής εργασίας, β) εκ 

δανείων, δωρεών, κληροδοτημάτων, κληρονομιών, γ) εξ εκποιήσεως 

περιουσίας και δ) εκ πάσης άλλης πηγής. την βάση του 

συγκεκριμένου νομοθετήματος, έχουν στηριχθεί οι μεταγενέστεροι 

νόμοι στους οποίους συμπεριλαμβάνονται άρθρα που προσδιορίζουν 

την πηγή και τον προορισμό των εσόδων των Δήμων.  

   Οι βασικότερες έννοιες και όροι που προσδιορίζουν τα διάφορα 

έσοδα των Δήμων, είναι ο φόρος, το τέλος, το δικαίωμα, η εισφορά και 

οι βεβαιωτικές καταστάσεις ή βεβαιωτικοί κατάλογοι. Ψς φόρος 

ορίζεται η αναγκαστική χρηματική παροχή που καταβάλλουν οι 

πολίτες και οι επιχειρήσεις στο κράτος, χωρίς άμεση και ειδική 

αντιπαροχή, με σκοπό την κάλυψη δημοσίων δαπανών. την 

γενικότερη αυτή έννοια του φόρου περιλαμβάνεται και η έννοια του 

                                                 
158 Ν. ΔΝΖ, ό. π. 
159 Β. Δ. 24-09-1958, ΥΕΚ 171, 20-10-1958. τ. Α΄, 1481 – 1502 «Περί κωδικοποιήσεως εις 

ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων 

και κοινοτήτων». 
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Δημοτικού Υόρου, ο οποίος αφορά στην αναγκαστική χρηματική 

εισφορά των δημοτών προς τους ΟΣΑ. Σα βασικά στοιχεία του φόρου 

είναι η χρηματική καταβολή, ο υποχρεωτικός της χαρακτήρας και η μη 

παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας από την τοπική αυτοδιοίκηση. 

   Σα τέλη αντικατοπτρίζουν την τιμολογιακή πολιτική σε επίπεδο 

παροχής υπηρεσιών και επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη. Ψς 

τέλος λογίζεται η υποχρεωτική χρηματική εισφορά προς την τοπική 

αυτοδιοίκηση, έναντι ειδικού ανταλλάγματος, το οποίο αντιστοιχεί σε 

συγκεκριμένη παροχή αγαθού ή υπηρεσίας. Σα στοιχεία που 

διαφοροποιούν τον φόρο από το τέλος είναι η σχέση ανταλλάγματος 

και εισφοράς που πρέπει να είναι ανάλογη του οφέλους που 

απολαμβάνει ο φορολογούμενος, δηλαδή ενυπάρχει το στοιχείο του 

ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

   Σο δικαίωμα έχει ανάλογη έννοια με το τέλος, με την διαφορά ότι 

μπορεί να εισπράττεται ανεξάρτητα από την προηγούμενη χρήση 

(από τους δημότες) του έργου ή της υπηρεσίας. Διαφοροποιείται από 

το τέλος επειδή δεν είναι ανταποδοτικό και στη μη απαραίτητη χρήση 

του αγαθού ή υπηρεσίας. 

   Η εισφορά αφορά την χρηματική παροχή που καταβάλλεται στον 

Δήμο, ενόψει συγκεκριμένης αντιπαροχής μεγαλύτερης αξίας (π.χ. 

πολεοδομικές εφαρμογές). Διαφοροποιείται από το τέλος στο ύψος 

της, που είναι μικρότερο του οφέλους που απολαμβάνει ο 

φορολογούμενος. 

   Οι βεβαιωτικές καταστάσεις ή βεβαιωτικοί κατάλογοι αποτελούν τον 

νόμιμο τίτλο εισπράξεως των βεβαιωθέντων εσόδων, στις περιπτώσεις 

βεβαιώσεως εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές160. 

                                                 
160 Ράλλης, Ι. (2008). ό. π. 
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   Επιπρόσθετα, εκτός από τις παραπάνω πηγές εσόδων, που 

συγκαταλέγονται στα ίδια έσοδα, οι Δήμοι αντλούν πόρους και από 

τακτικές ή έκτακτες επιχορηγήσεις. Οι τακτικές επιχορηγήσεις 

διευκολύνουν τον οικονομικό προγραμματισμό τους, ενώ οι έκτακτες 

επιχορηγήσεις καλύπτουν μόνο απρόβλεπτες, επείγουσες και 

συναφείς ανάγκες. Σο σύστημα των κρατικών επιχορηγήσεων προς 

την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι – 

ΚΑΠ)161, συνδέεται άμεσα με την απόδοση συγκεκριμένων φόρων και 

τελών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αφενός τον ετήσιο προσδιορισμό του 

ύψους της κρατικής επιχορήγησης με αντικειμενικά και μετρήσιμα 

κριτήρια, αφετέρου τον συσχετισμό αυτής της επιχορήγησης με 

δημοσιονομικές και φορολογικές πολιτικές, που προωθεί η κεντρική 

διοίκηση. Οι δύο κατηγορίες συνεξετάζονται παρακάτω, προκειμένου 

να αναδείξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το αρχειακό υλικό. Για 

τον ίδιο λόγο επιλέξαμε να παρουσιάσουμε αναλυτικά τα δεδομένα 

της φορολογικής πολιτικής του Δήμου Υλώρινας, παρά τον μικρό 

αριθμό συχνότητας που καταγράφηκε μέσα στο υπό διερεύνηση υλικό, 

καθώς θεωρούμε ότι συμβάλουν στη σκιαγράφηση του 

οικονομικοκοινωνικού πλαισίου της εποχής. 

 

2.1. Υορολογία – 2.2 Δημοτικοί φόροι/Άλλα έσοδα 

   Η φορολογία και οι κρατικές ενισχύσεις, όπως ήδη επισημάνθηκε, 

αποτελούν τις βασικότερες πηγές εσόδων για την τοπική 

αυτοδιοίκηση. Κατά την περίοδο την οποία διερευνούμε (1912-1926), 

δεδομένης της αδυναμίας της κεντρικής διοίκησης να ενισχύσει με 

εναλλακτικούς τρόπους τους Δήμους, η φορολογία είναι, μάλλον, το 

μοναδικό μέσο εισροής εσόδων. Οι επιβαλλόμενοι φόροι που 

                                                 
161 Ν. 3852, ό. π. 
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καταγράφονται μέσα στα Πρακτικά του Δήμου Υλώρινας αφορούν 

στα διαπύλια162, τα σφαγεία, το πετρέλαιο, τον οίνο, την ρακή, τα 

σταφύλια, τα κτήνη και τα κτήματα. Η είσπραξη των φόρων γινόταν 

από τους ενοικιαστές των φόρων, οι οποίοι ήταν οι ενδιάμεσοι του 

φορολογούμενου δημότη και του Δήμου. Η ανάθεση της αρμοδιότητας 

αυτής γινόταν απευθείας αλλά και με πλειοδοτική δημοπρασία.  

   Σην 7η Δεκεμβρίου 1912, το δημοτικό συμβούλιο με βάση την σχετική 

διατίμηση της Νομαρχίας, ορίζει την φορολογία διά μεν τον οίνον 

δραχμ. 0,35 κατ’ οκάν παλαιάν, διά δε την ρακήν δρ. 0,75 επίσης κατ΄ 

οκάν163. 

   την συνεδρίαση της 17ης Απριλίου 1913, με θέμα την έγκριση του 

προϋπολογισμού, στο σκέλος των εσόδων από φόρους προβλέπεται η 

είσπραξη 33.500 γροσίων από φόρους πετρελαίου, 18.800 από φόρους 

διαπυλίων, 18.100 γροσίων από φόρους σφαγείων, 20.000 γροσίων από 

φόρους κτηνών και 4.600 γροσίων από φόρους ζυγίσεως. Επίσης 

προβλέπονται έσοδα 13.000 γροσίων από τέλη καθαριότητας, 10.000 

γροσίων από φόρους αμαξών και λοιπών εκτάκτων εισπράξεων, 18.000 

γροσίων από φόρους ενοικίων και 15.000 γροσίων από έσοδα εκτάκτης 

εμπορικής πανήγυρης164.  

   Ο Δήμαρχος την 15η Ιανουαρίου 1914, καταθέτει πρόταση περί 

εισαγωγής και εφαρμογής της φορολογίας επί των προς κατανάλωσιν 

εισαγόμενων εν τη καθ’ ημάς αγορά ωνίων και εμπορευμάτων με εν επί 

της εκατόν προς ενίσχυσιν του δημοτικού ταμείου έχοντας να 

                                                 
162 Μορφή έμμεσης φορολογίας, η οποία επιβάλλονταν από τις δημοτικές αρχές 

στα προϊόντα που εισάγονταν στην περιοχή τους από άλλες περιοχές της 

επικράτειας. Δημοτικοί εισπράκτορες ήταν στημένοι στις εισόδους των πόλεων και 

εισέπρατταν φόρο στα εισερχόμενα οχήματα, υποζύγια και εμπορεύματα. 
163 1912, Γ. 
164 1913, ΙΒ. 
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θεραπεύση πολλάς και απολύτους ανάγκας του Δήμου. Η πρότασή του 

γίνεται δεκτή κατά απόλυτη πλειοψηφία165. 

   τη στήλη των εσόδων του προϋπολογισμού του έτους 1916, 

αναφέρονται οι φόροι επί των αιγοπροβάτων και των κτημάτων166. Σην 

20η Ιανουαρίου 1917, η ανάγκη ενίσχυσης των δημοτικών εσόδων, 

προκειμένου να εκτελεστούν σημαντικά δημοτικά έργα, καθίσταται 

ιδιαίτερα έντονη, καθώς ο Δήμος δεν έχει καταφέρει ακόμα να 

συνάψει δάνειο για τον σκοπό αυτό. Ο Δήμαρχος, λοιπόν, εκφράζει 

την άποψη να υποβληθώσιν αι δημόται εις κάποιαν θυσίαν, διά της 

οποίας θα επιτευχθεί η εξασφάλισις των πόρων ικανών, εις τους οποίους 

στηριζόμενος ο δήμος θα δυνηθεί βαθμιδόν και κατ’ ολίγον, να επιλύσει 

τα απασχολούντα αυτόν μεγάλα προβλήματα, ουδένα δε ετερότερον, 

δυνάμενον να ενισχύσει τα έσοδα του δήμου διαβλέπει επί του παρόντος, 

πλην του φόρου επί των ωνίων και εμπορευμάτων και επρότεινον όπως 

διά το τρέχον έτος 1917 ορίσει το δημοτικόν συμβούλιον ως φορολογικόν 

όριον τρία τοις εκατό επί της αξίας αυτών κατά το ισχύον δημοτικόν 

δασμολόγιον167. 

   Χηφίζονται, επίσης, στην συνεδρίαση αυτή, τα εισπρακτέα 

δικαιώματα από τον δημοτικό φόρο των σφαζόμενων ζώων και των 

εισαγόμενων δερμάτων, για το έτος 1917. Για τα σφαζόμενα ζώα 

ορίζει: 1) από αρνιά, ερίφια και μοσχαράκια μέχρι δέκα οκάδων δια 

έκαστον, λεπτά 0,30, 2) από πρόβατα, αίγας, τράγους, κριούς και 

μοσχάρια από 10 – 25 οκάδας διά έκαστον δραχμ. 0,80, 3) από αγελάδες, 

βούβαλους, βόδια δραχμ. 3, 4) από χοιρίδια και χοίρους μέχρι των είκοσι 

οκάδων δραχμ. 1, 5) από χοίρους μεταξύ 20 και 50 οκάδων δραχμ. 1,50. 

Από χοίρους άνω των 50 οκάδων διά έκαστον δραχ. 2., ενώ για τα 

                                                 
165 1914, Κ. 
166 1916, 3. 
167 1917, 1. 
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εισαγόμενα δέρματα: 1) διά έκαστον δέρμα ξηρόν ή νωπόν μικρού ζώου 

λεπτά δέκα 0,10, 2) διά έκαστον δέρμα νωπόν ή ξηρόν μεγάλου ζώου 

λεπτά πενήντα 0,50, 3) από τα ξηρά δέρματα τα έξωθεν εισαγόμενα 

μικρά διά έκαστον λεπτά πέντε 0,05, 4) από τα ξηρά δέρματα τα έξωθεν 

εισαγόμενα μεγάλα διά έκαστον λεπτά είκοσι 0,20. 

   Ο Μιχαήλ Δοσίου εισηγείται την 11η Μαρτίου 1920 την επιβολή 

πρόσθετης φορολογίας υπέρ του Δήμου, επί του φόρου των 

επιτηδευμάτων, της δεκάτης, του καπνού, των αιγοπροβάτων και 

χοίρων και των οικοδομών, επικαλούμενος και αυτός την ανάγκη 

αποπεράτωσης των εξελισσόμενων δημοτικών έργων168. Σο συμβούλιο 

αφού άκουσε την σχετική πρόταση ψηφίζει πρόσθετους φόρους,  

α) Επί των εξασκούμενων εν τη πόλει της Υλωρίνης 

επαγγελμάτων δέκα τοις εκατό πρόσθετον του 

εισπραττομένου επί αυτού υπό του Δημοσίου. 

β) Επί του φόρου της δεκάτης πόλεως της Υλώρινας υπέρ του 

Δήμου προσθέτον πενήντα τοις εκατό του εισπραττόμενου 

τοιούτου υπέρ του Δήμου 

γ) Επί του φόρου του καπνού του εν τη περιοχή παραγόμενου 

πενήντα τοις εκατό πρόσθετα του δημοσίου τοιούτου 

δ) Επί του φόρου των αιγοπροβάτων και χοίρων είκοσι τοις 

εκατό του εισπραττόμενου τοιούτου υπέρ του Δήμου 

ε) Επί του φόρου των οικοδομών πόλεως Υλωρίνης είκοσι τοις 

εκατό του εισπραττόμενου υπό του Δημοσίου. 

Υόρος επί των εργαζόμενων στον Δήμο Υλώρινας, αμαξών, κάρων και 

αυτοκίνητων επιβάλλεται την 19η Μαρτίου 1920, δυνάμει του άρθρου 1 

του Νόμου 2435, επί των εις τον Δήμο εργαζομένων 1) δίτροχων κάρων 

δραχ. 100, 2) τετράτροχων κάρων δραχ. 150, 3) τετράτροχων επιβατικών 

                                                 
168 1920, 4. 
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αμαξών δραχ. 100, 4) επιβατικών αυτοκινήτων δραχ. 100 και 5) 

φορτηγών τοιούτων δραχ. 200, πλην επί των κάρων του εργολάβου της 

καθαριότητας της πόλεως, των βοϊδαμαξών και των ιδιωτικών των μη 

χρησιμοποιούμενων διά κερδοσκοπίαν, εξαιρουμένων απάντων τούτων . 

   Η διαφαινόμενη δυσκολία της δημοτικής αρχής να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις της, αρκούμενη στα έσοδα που προκύπτουν από τα 

ποσοστά των άμεσων φόρων και από τους λοιπούς νόμιμους φόρους, 

αναγκάζουν τον αντιπρόεδρο να προτείνει στο συμβούλιο, να 

επιβάλλει για το έτος 1926-1927, υπέρ Δήμου:  

Α) πρόσθετο φόρο επί των εισοδημάτων εξ οικοδομών ίσον 

προς τα 30% τριάκοντα τοις εκατό του αντιστοίχου δημοσίου 

φόρου. 

Β) πρόσθετο φόρο επί των εισοδημάτων εξ ζώων ίσον προς τα 

30% τριάκοντα τοις εκατό του αντιστοίχου δημοσίου φόρου. 

Γ) πρόσθετο φόρο επί των κερδών εξ εμπορικών και 

βιομηχανικών επιχειρήσεων ίσον προς τα 30% τριάκοντα τοις 

εκατό του αντιστοίχου δημοσίου φόρου. 

 Δ) πρόσθετο φόρο επί των αμοιβών εξ υπηρεσιών ελευθέρων 

επαγγελματιών ίσον προς τα 30% τριάκοντα τοις εκατό του 

αντιστοίχου δημοσίου φόρου. 

Ε) αυτοτελή άμεσο φόρο επί της αξίας των εν τη περιφέρεια 

του Δήμου παραγόμενων γεωργικών προϊόντων εις 

φορολογικό όριο 2% δύο τοις εκατό επί της αξίας της 

γεωργικής παραγωγής. 

Σ) αυτοτελή άμεσο δημοτικό φόρο επί των εν τη περιφέρεια 

του Δήμου παραγόμενων διατηρημένων βοών, αγελάδων, 

βουβάλων, ίππων, ημιόνων, καμήλων και όνων εις φορολογικό 

δραχμών δέκα 10 κατά κεφαλή επί των βοών, αγελάδων, 

βουβάλων, ίππων, ημιόνων και καμήλων και δραχμών πέντε 5 
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κατά κεφαλή επί των όνων. Σου φόρου τούτου εξαιρούνται τα 

θηλάζοντα των ζώων και οι ίπποι και ημίονοι οι έχοντες ηλικία 

κάτω των δύο ετών. 

Επισημαίνει, επίσης, ότι:  

Αι πολλαπλαί του Δήμου ανάγκαι και υποχρεώσεις, 

επιβάλλουσι την ενίσχυση των εσόδων αυτού, δι ων θα 

επιτευχθεί η θεραπεία των αναγκών αυτού και η εκπλήρωση 

του προορισμού του Δήμου. Διά τούτου προτείνει όπως το 

δημοτικό συμβούλιο στηριζόμενο εις το άρθρο 22 του Νόμου 

2125 επιβάλλει δια το τρέχον οικονομικό έτος 1926-1927 υπέρ 

του Δήμου Υλωρίνης δικαιώματα σταθμικά και μετρικά διά 

την χρήση των δημοτικών μέτρων και σταθμών, ούσαν 

προαιρετική ορίζον το ποσοστό του επιβλητέου δικαιώματος 

ως εξής : 

Δικαιώματα βάρους: 

1) Έρια κατ’ οκάν δραχ. 0,50 

2) Βούτυρα κατ’ οκάν δραχ. 0,50 

3) Ιχθύς κατ’ οκάν δραχ. 0,50 

4) Εμπορεύματα διάφορα κατ’ οκάν δραχ. 0,50 

Δικαιώματα χωρητικότητας: 

1) Ήμισυ κιλού δραχ. 0,50 

2) Σέταρτον κιλού δραχ. 0,25 

και επί των άλλων υποδιαιρέσεων και πολλαπλάσιων αυτών 

αναλόγως. 

Σο δημοτικό συμβούλιο ομοφώνως αποδεχτεί την παραπάνω 

πρόταση.  

Επιβολή δικαιωμάτων υπέρ του Δήμου Υλώρινας: 
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Η) χρήσεως του Δημοτικού φαγείου διά την εν αυτώ σφαγή 

των διαφόρων ζώων διά την χρήση 1926-1927, δυνάμει του 

άρθρου 1 του Νόμου 2435. 

Θ) διά την χρήση της δημοτικής αποθήκης δερμάτων χρήσεως 

1926-1927. 

Ι) επί της εκθέσεως εμπορευμάτων και άλλων προϊόντων εις 

δημοτικούς τόπους δια το οικονομικό έτος 1926-1927. 

ΙΑ) επί της σταθμεύσεως παντός είδους αμαξών και 

αυτοκινήτων εις δημοτικάς οδούς Πλατείας και τόπους δια την 

χρήσης 1926-1927169. 

 

Η δεδομένη αδυναμία του κράτους να ενισχύσει οικονομικά την 

τοπική αυτοδιοίκηση την εποχή μετά την απελευθέρωση, καθιστά την 

φορολογία το μοναδικό μέσο εισροής εσόδων στα δημοτικά ταμεία. 

Δεδομένης της φοροδοτικής αδυναμίας των δημοτών, η άμεση 

φορολόγηση μέσω των ανταποδοτικών τελών, εφαρμόζεται ελάχιστα. 

τον αντίποδα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην φορολόγηση 

εμπορευμάτων και αγαθών, καθώς η Υλώρινα, στις αρχές του 20ου 

αιώνα, έχει καταστεί διαμετακομιστικό κέντρο, από το οποίο 

διέρχονται εμπορεύματα και αγαθά, από και προς την ενδοχώρα, στις 

πόλεις της Κορυτσάς και του Μοναστηρίου. Η είσπραξη των φόρων 

δεν γίνεται απευθείας από τον Δήμο, αλλά ανατίθεται σε ιδιώτες. 

 

 

 

 

 

                                                 
169 1926, 3. 
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3η θεματική κατηγορία: Δημοτικές παροχές 

ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΣΑ 

που περιγράφουν τις Δημοτικές παροχές προς τους κατοίκους 

της Υλώρινας, σε επίπεδο Υωτισμού, Ύδρευσης, Καθαριότητας, 

Διατιμήσεων, Δημόσιας υγείας και Δημοτικών έργων.  

 

Πίνακας 9: Κατανομή αναφορών κατά κατηγορία στη θεματική 

κατηγορία «Δημοτικές παροχές» 

Θεματική: Δημοτικές παροχές 
υχνότητα 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Υωτισμός 74 14,6 

Ύδρευση 108 21,3 

Διατιμήσεις 27 5,3 

Καθαριότητα 112 22,1 

Δημοτικά έργα 83 16,4 

Δημόσια υγεία 102 20,2 

ύνολο 506 100,0 

 

ε σύνολο 506 αναφορών που αποδελτιώθηκαν στη θεματική 

Δημοτικές παροχές, η κατηγορία Καθαριότητα συγκεντρώνει 112 

αναφορές (22,1%). Ακολουθούν οι κατηγορίες Ύδρευση, Δημόσια υγεία, 

Δημοτικά έργα και Υωτισμός με 108 (21,3%), 102 (20,2%), 83 (16,4%) και 

74 (14,6%) αναφορές, αντίστοιχα. Η κατηγορία Διατιμήσεις 

συγκεντρώνει τις λιγότερες αναφορές (27-5,3%) (Πίνακας 9).  

   Η υποχρέωση των Οργανισμών Σοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα 

αυτών του πρώτου βαθμού, να παρέχουν στους δημότες αγαθά και 

υπηρεσίες ανάγεται στα πλαίσια των αντιπαροχών για την 

φορολόγησημ στην οποία υπάγονται οι πολίτες, συνιστά, όμως, και 
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φυσικό επακόλουθο της εγγύτητας και της στενής σχέσης των δύο 

πλευρών. Οι Δήμοι αποτελούν τον «κυματοθραύστη» των απαιτήσεων 

και ενίοτε των αιτιάσεων των δημοτών. Αυτή η στενή σχέση 

αυτονόητα δομείται, εξαιτίας της προσωπικής σχέσης των αιρετών, με 

την πλειοψηφία των δημοτών. Επιπλέον, οι Δήμοι έχουν την ευθύνη 

για την λειτουργία και συντήρηση όλων των δομών, που απαιτούνται 

για την εύρυθμη διαβίωση των δημοτών και την ομαλή λειτουργία του 

κοινωνικού συνόλου. Η υποχρέωση αυτή γεννάται φυσιολογικά, 

καθώς οι αιρετοί και οι υπάλληλοι των Δήμων, εκ των πραγμάτων 

έχουν βιωματική σχέση με την περιοχή αρμοδιότητας και, κατά 

συνέπεια, καλύτερη άποψη και γνώση για τις ανάγκες και τις 

προτεραιότητες. 

 

3.1. Υωτισμός 

Για τον φωτισμό της πόλης της Υλώρινας χρησιμοποιούνται τα πρώτα 

χρόνια μετά την απελευθέρωση λαμπτήρες πετρελαίου. Τπεύθυνοι 

για την εργασία αυτή είναι οι φανοκόροι. Γίνονται αναφορές στο 

ενδεχόμενο να πάψει ο φωτισμός της πόλης, εξαιτίας της έλλειψης 

πόρων170, στα ποσά που απαιτούνται για την ετήσια δαπάνη και 

ανέρχονται σε 15.000 γρόσια για το 1913171, για αύξηση των σχετικών 

κονδυλίων λόγω της υψώσεως των πετρελαίων και της περιπλέον 

καταναλώσεως αυτής κατά την χειμερινήν εποχήν172. 

   Πολύ σημαντικές αποφάσεις που επιφέρουν αλλαγές στην πολιτική 

της δημοτικής αρχής στο ζήτημα του φωτισμού της πόλης 

λαμβάνονται επί Δημαρχίας Μιχαήλ Δοσίου. Σην 3η Υεβρουαρίου 1920, 

συζητείται πρόταση ιδιώτη για τον ηλεκτροφωτισμό: 

                                                 
170 1913, Ε. 
171 1913, ΙΒ. 
172 1913, ΙΗ. 
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Επί του προκείμενου εισηγούμενος ο κ. Δήμαρχος ανέγνωσε 

αίτηση του Πέτρου Φατζή Ηλία, κατοίκου Υλώρινας, από 2α 

του τρέχοντος, δια της οποίας ούτος κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 

152102 από 11 Οκτωβρίου 1919 κανονικής αδείας του 

Τπουργείου υγκοινωνίας, προτείνει να αναλάβει τον 

ηλεκτροφωτισμό της πόλεως, διά 210 λαμπτήρων εντάσεως 

περίπου 5.000 κεριών, αίτινες λαμπτήρες θέλουσι 

τοποθετηθεί εις διάφορα σημεία της πόλεως κατά τας 

υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, εν ιδιαιτέρω 

σχεδιάγραμμα διαλαμβανομένων, εις την ορισθείσα τιμή κατά 

κηρίων υπό του υπουργείου της υγκοινωνίας, ιδιαιτέρως διά 

τους ιδιώτας και ιδιαιτέρως διά τον Δήμο, υπό τον όρον όπως ο 

Δήμος συμβληθεί διά μίαν πενταετίαν και καταβάλει δέκα 

χιλιάδες δραχμές προς συντήρηση των λαμπτήρων και των 

εξαρτημάτων αυτών καθόλην την διάρκεια της πενταετίας, 

του αναδόχου αναλαμβάνοντος τα έξοδα της εγκατάστασης. Σο 

συμβούλιον ήκουσον την εισήγηση του κ. Δημάρχου, λαβών 

υπόψιν την αίτηση του Πέτρου Φατζή Ηλία και πάντα τα 

σχετικά με το ζήτημα τούτο , μετά συζήτηση,  

αποφαίνεται ομοφώνως 

αποδέχεται την ως άνω αίτηση του Πέτρου Φατζή Ηλία 

αναλαμβάνοντος τον ηλεκτροφωτισμό της πόλεως διά 

φωτισμού δύναμης 5.000 κηρίων επί 3010 ώρας ετησίως αντί 

του ποσού δραχ. 25.800 πληρωτέων εις δόσεις, ως θέλει ορίσει 

ιδιαιτέρα σύμβαση, του Δήμου αναλαμβάνοντος να πληρώσει 

επιπροσθέτως εις τον ανάδοχο 1.500 δραχμάς ετησίως, ως 
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ορίζει η σύμβασις, διά έξοδα συντηρήσεως των εξαρτημάτων 

του φωτισμού και δια διάρκεια μιας πενταετίας173. 

Εγκρίνει, δε, στην ίδια συνεδρίαση, τον σχηματισμό ομόρρυθμης 

εταιρείας με την επωνυμία Πέτρος Φατζή Ηλίας, Ιωάννης 

Παπαθανασίου και ΙΑ, για την παραγωγή ρεύματος προς φωτισμό της 

πόλης. 

   Μία ακόμη εναλλακτική μορφή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 

για τον φωτισμό της πόλης, με τη χρήση υδραυλικής εγκατάστασης 

εγκρίνεται την 9η Μαρτίου 1925. Ο Δήμαρχος αναγιγνώσκει επιστολή 

του Τπουργού των υγκοινωνιών κ. Βαλαλά από 23 του μηνός 

Υεβρουαρίου ε. έ. καθορίζον τον τρόπο της παραχώρησης της 

εκμετάλλευσης της εν Κόττορι πτώσεως των υδάτων, προς 

ηλεκτροφωτισμό της πόλεως Υλωρίνης, διά υδραυλικής εγκατάστασης, 

και το συμβούλιο αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο να 

ζητήσει από το Τπουργείο να προχωρήσει την συγκεκριμένη 

εκμετάλλευση174. 

 

3.2. Ύδρευση 

Η έλλειψη υποδομών σχετικά με την ύδρευση της πόλης αναγάγει το 

ζήτημα σε άμεση προτεραιότητα για τον άρτι απελευθερωμένο και 

νεοσύστατο Δήμο Υλώρινας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

απαιτείται η εκπόνηση μελετών και η υποβολή σχετικών εκθέσεων 

που θα καθορίσουν τους τρόπους μεταφοράς του πόσιμου νερού. 

Καίριος παράγοντας αναδεικνύεται και η εξασφάλιση της σχετικής 

χρηματοδότησης, καθώς το κόστος του απαιτούμενου έργου είναι 

ιδιαίτερα υψηλό και καθίσταται αδύνατο να καλυφθεί αποκλειστικά 

από την δημοτική αρχή της περιόδου εκείνης. 

                                                 
173 1920, 3. 
174 1925, 6. 
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   Αναφορά στην ανάγκη συνδρομής της Νομαρχίας με την αποστολή 

μηχανικών, οι οποίοι θα συνδράμουν τους υδραυλικούς, για την 

διοχέτευση πόσιμου νερού από το παρακείμενο στην πόλη δάσος 

γίνεται στο συμβούλιο της 15ης Απριλίου 1914175. Όπως σημειώνεται 

στο πρακτικό της συνεδρίασης της 26ης Ιουνίου 1914, η πρότασις του κ. 

Δημάρχου, περί μεταφοράς υδάτων προς ύδρευσιν της πόλεως, 

ομοθύμως εγένετο δεκτή ληφθέντος υπ΄ όψει ότι οι κάτοικοι της πόλεώς 

μας, τα μέγιστα υποφέρουν εκ της ελλείψεως του ύδατος και ότι 

συνεπώς το έργον τούτο τυγχάνον, το ευεργετικότατον πάντων εξ όσων 

είναι ανάγκη να γίνουν εν τη ημετέρα πόλη, θέλει επισύρει την ευλογίαν 

των κατοίκων αυτής συλλήβδην και απεφασίσθη επειγόντως, να 

μετακληθεί ειδικός μηχανικός να γνωμοδοτήσει περί αυτού176.  

   Η δαπάνη για την σύνταξη έκθεσης σχετικής με την ύδρευση από 

τον υδραυλικό κ. τ. Μαραγγό, που ανέρχεται σε πεντακόσιες (500) 

δραχμές, εγκρίνεται την 14η Αυγούστου 1914177. Ο προϋπολογισμός της 

απαιτούμενης δαπάνης, για την αντικατάσταση των πήλινων 

σωλήνων της κρήνης Πέα Σσεσμέ178 με σιδερένιους, υποβάλλεται από 

τον Δήμαρχο στο συμβούλιο της 24η Απριλίου 1915:  

Σο μέτρον τούτο είπεν, έκρινα αναγκαίον προς πρόληψιν της 

λειψυδρίας της, καθ’ εκάστον θέρος, το έργον όμως πρόκειται 

να απαιτήσει δαπάνη δραχ. 6.723,60, κατά τον υποβαλλόμενον 

προυπολογισμόν δαπάνης, ποσόν υπέρογκον λόγω της 

υψώσεως της αξίας των σωλήνων εκ σιδήρου και επρότεινεν, 

όπως το συμβούλιον λαμβάνον υπόψη των απαιτηθησόμενων 

                                                 
175 1914, ΚΘ. 
176 1914, Ε. 
177 1914, ΙΑ. 
178 Πρόκειται, μάλλον, για τη βρύση Μπιά-τσεσμέ *άσπρη βρύση+, η οποία 

βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών ίνη Κοντογούρη και πηλιάδου και είχε 

δώσει το όνομά της σε όλη τη γειτονιά. Μεκάσης, Δ. (1996). Σα παλιά επαγγέλματα 

της Υλώρινας. Σόμος Α΄. Υλώρινα: Πρέσπες 1993, 156. 



 110 

δαπανών και τας ανάγκας της ύδρευσης της πόλεως, εγκρίνει 

την εκτέλεσιν του έργου τούτου ή αποφασίσει περί της 

επισκευής του υδραγωγείου τούτου και της εκτελέσεως 

προληπτικών προς αντιμετώπισιν της λειψυδρίας έργων. Σο 

συμβούλιον, λαβόν υπ’ όψιν τον συνταχθέντα προυπολογισμόν 

της δαπάνης και την πρότασιν του Δημάρχου, έχον υπ’ όψει το 

δυσχερές της προμήθειας σιδήρων σωλήνων, λόγω του 

ευρωπαϊκού πολέμου και την υπερβολική ύψωσιν της τιμής 

αυτών,  

αποφαίνεται ομοφώνως 

απορρίπτει την πρότασιν της αντικαταστάσεως των σωλήνων 

του υδραγωγείου της Κρήνης Πέα Σσέσμε διά σιδήρων και 

εγκρίνει να γίνει μελέτη προς επισκευήν του ανωτέρω 

υδραγωγείου και κατασκευή δεξαμενής δια την συλλογήν του 

ύδατος προς αντιμετώπισιν της λειψυδρίας179.  

 Ο δημομηχανικός, με την υπ΄ αριθμ. 3 έκθεσή του, αναφέρει 

στο συμβούλιο την 24η Ιουνίου 1915, ότι παρά τας αμπέλους 

υπάρχει ύδωρ αρκετόν διά την ύδρευσιν της πόλεως και 

υποβάλλει μελέτην και προϋπολογισμόν της απαιτούμενης 

δαπάνης, διά την συγκέντρωσιν και μεταφοράν του ύδατος 

τούτου εις την πόλιν, της ολικής δαπάνης προϋπολογισμού εις 

δραχ. 10.000,02 και επρότεινον όπως το συμβούλιον, αν κρίνει 

πρόσφορον, εγκρίνει την γενόμενην μελέτη και αποφασίσει 

την εκτέλεσιν του προκείμενου έργου, διά του οποίου 

πρόκειται να θεραπευθεί μία εκ των σοβαρότερων αναγκών 

της πόλεως. 

                                                 
179 1915, 39. 
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Σο συμβούλιο αναβάλει την απόφαση του, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη 

μελέτη επί του υπάρχοντος υδραγωγείου180.  

   Σην 28η Ιουλίου 1915 υποβάλλεται στο συμβούλιο προς έγκριση η υπ’ 

αριθ. 1113 ε. έ. διακήρυξις της μειοδοτικής δημοπρασίας, περί της 

κατασκευής δεξαμενής και μικράς αποθήκης ύδατος, καθαρισμού των 

υπαρχόντων σωλήνων και επισκευήν της κρήνης, του υδραγωγείου της 

πόλεως Υλωρίνης, σε συνέχεια παλαιότερης απόφασης περί 

κατασκευής δεξαμενής του υδραγωγείου της πόλεως, καθαρισμού των 

υπαρχόντων σωλήνων και επισκευήν της κρήνης. Η διακήρυξη της 

δημοπρασίας και η χορήγηση της απαιτούμενης δαπάνης, 

ανερχόμενης σε 4.350 δραχμές, πληρωθησομένη εκ της εις τον 

προϋπολογισμόν του Δήμου τρέχοντος έτους, κεφ. Σ΄ αρθ. 6 διά κρήνας 

και υδραγωγεία, σύμφωνα με τον συνταχθέντα προϋπολογισμό, 

εγκρίνεται ομόφωνα181. 

   Καθοριστικής σημασίας για την μελέτη για την κατασκευή δικτύου 

ύδρευσης στην Υλώρινα, αλλά και την κατασκευή κρηνών είναι η 

συμβολή των Γαλλικών Αρχών. Σα Γαλλικά τρατεύματα, 

στρατοπέδευσαν στην ευρύτερη περιοχή της Υλώρινας, κατά την 

διετία 1916-1918, στα πλαίσια των επιχειρήσεών τους στα Βαλκάνια, 

κατά την διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά την διάρκεια 

της παρουσίας τους, συνεπικούρησαν, παρενέβησαν, αλλά και 

κατασκεύασαν διάφορα έργα υποδομής. Πέραν της ύδρευσης της 

Υλώρινας, χαρακτηριστική είναι η διάνοιξη δρόμων, η κατασκευή 

σιδηροδρομικών σταθμών και η κατασκευή γεφυρών. Σην 21η Ιουνίου 

1917, ο δήμαρχος εισηγούμενος την χορηγία των αναγκαίων 

πιστώσεων για την κατασκευή νέων κρηνών, με την συνδρομή των 

Γαλλικών Αρχών δηλώνει τα εξής:  

                                                 
180 1915, ΙΔ. 
181 1915, 46. 
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Γνωστό τυγχάνει εις υμάς, το γεγονός ότι η ημετέρα πόλη έχει 

το προτέρημα να έχει ύδατα υγιεινά, ουχ ήττον η έλλειψη 

πρόνοιας στοιχειώδους των επί Σουρκοκρατίας Δημοτικών 

Αρχών και αι όλες εξαιρετικάς συνθήκας αίτινες 

εδημιουργήθησαν τελευταίως ενταύθα, δεν επέτρεψαν εις τα 

κατά καιρούς Δημοτικάς Αρχάς να επιληφθώσι του σπουδαίου 

δια την υγείαν της πόλεως μας ζητήματος, της κανονικής 

τουτέστιν υδρεύσεως αυτής. 

   ας διαβεβαιώ ότι αναλαμβάνων τα καθήκοντα Δημάρχου 

Υλωρίνης, πρώτιστον μέλημα μου είχον ευθύς αμέσως την 

ύδρευσιν αυτής, ουδέποτε παύσας μελετών το ζήτημα και 

προσπαθών πάση θυσίαν να επιτύχω ευνοϊκήν του ζητήματος 

λύσην. Ευτυχώς διά τον Δήμο μας επαρουσιάσθει μια 

αρκούντως κατάλληλος ευκαιρία, αυτή δε είναι η εξής :  

   Αι ενταύθα Γαλλικαί τρατιωτικάι αρχαί επιθυμούσαι να 

προλάβωσι την εμφάνισιν μολυσματικών νόσων, άρχισαν να 

μελετώσι από πολλού το ζήτημα της ανάγκης τακτικής 

υδρεύσεως της πόλεως. Πληροφορηθείς το τοιούτον δεν 

ηθέλησα να χάσω την τόσο κατάλληλον δια τον Δήμο μας 

ευκαιρία, δια τούτο οσάκις μας εδόθη αφορμή, να συζητήσω 

μετά των αρμοδίων Γάλλων Αξιωματικών το ζήτημα της 

υγιεινής καταστάσεως της πόλεως δεν έπαυσα να συνιστώ εις 

αυτούς την άμεσον και επιβαλλόμενον ανάγκην της τακτικής 

ύδρευσης της πόλεως. 

Αναφέρεται, στη συνέχεια, η πρόθεση των Γάλλων να αναλάβουν την 

τεχνική επίβλεψη του έργου και την προμήθεια σωλήνων σιδήρου, με 

την ταυτόχρονη υποχρέωση του Δήμου να καταβάλει τα ημερομίσθια 

των εργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του 

έργου. Ο Δήμαρχος θεωρεί την συμφωνία ιδιαιτέρως επωφελή για την 
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πόλη και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι λόγω του επείγοντος του 

ζητήματος και ίνα μη χάσω μίαν λίαν καλήν ευκαιρίαν, ηναγκάσθην να 

συναινέσω εις την έναρξη του έργου, πριν να υποβάλω το ζήτημα εις την 

υμετέραν έγκριση, ων εκ των προτέρων βέβαιως, ότι θα έχω ταύτην 

έστω και εκ των υστέρων. Οι Γάλλοι, από την πλευρά τους, ως 

μοναδική απαίτηση και εις ανάμνηση της εν τη πόλη μας διαμονής των, 

εζήτησαν να αναγραφώσι εις των κατασκευασθησωμένων κρηνών τας 

λέξεις Αnnée Francaise *Γαλλική Φρονιά+. Έσπευσα αμέσως να 

διαβεβαιώσω ταύτα ότι έχουσιν την επί τούτο συγκατάθεση μας και 

βεβαίως ότι και υμείς δεν θα θελήσετε να αρνηθείτε ταύτην.182  

   Η κατασκευή ενός μικρού υδραγωγείου, προς εγκατάσταση μιας 

κρήνης, δίπλα στο Κουρσούμ Σζαμί183, συζητείται την 3η Ιουνίου 1925. 

Εισηγούμενος ο κ. Δήμαρχος, επαρουσίασε προϋπολογισμό δαπάνης 

εκπονηθέντα υπό του δημομηχανικού, διά την κατασκευή ενός μικρού 

υδραγωγείου προς εγκατάσταση μιας κρήνης, παρά τω Κουρσούμ Σζαμί, 

ούσης αναγκαιοτάτης λόγω στερήσεως πόσιμου ύδατος, των οικούντων 

εν τω τμήματι τούτω της πόλεως και προτείνει την λήψη σχετικής 

απόφασης και ψήφιση της απαιτούμενης δαπάνης, ανερχόμενης εις 

δραχμάς 9.500. Σο δημοτικό συμβούλιο λαβών υπόψη την αναγκαιότητα 

κατασκευής της ρηθείσης κρήνης, εν τη ρηθείσα συνοικία, μετά 

εξέτασην,  

                                                 
182 1917, 11. 
183 Κουρσούμ: Μόλυβδος στα Σούρκικα. Κουρσούμ τζαμί ονομαζόταν τα τζαμιά 

που είχαν μολυβδοσκέπαστο θόλο. Σο Hamza Bey, που ονομαζόταν και Kurşunlu 

Cami (μολυβένιο τζαμί) λόγω των πλακών μολύβδου που σκέπαζαν τον μιναρέ του, 

βρισκόταν επί της νότιας όχθης του ποταμού μεταξύ των οδών Νιγρίτας και Κλείτου. 

Κασκαμανίδης, Γ. Σα τζαμιά της οθωμανικής Υλώρινας. Διαθέσιμο στο: 

http://kaskas.mysch.gr/onlineapps/ottoman_florina/slides.html (ημερομηνία 

πρόσβασης: 13/06/2015). ύμφωνα με προφορική παράδοση, από το αγίασμα του 

τζαμιού αυτού έπαιρναν και χριστιανοί και μουσουλμάνοι, γεγονός που οφείλεται, 

ίσως, στην προγενέστερη χρήση του χώρου ως εκκλησία. Κασκαμανίδης, Ι. (2004). 

Οθωμανική τοπογραφία της Υλώρινας στις αρχές του 20ου αιώνα. το Α. Ανδρέου 

(επιμ.), Πρακτικά υνεδρίου «Υλώρινα 1912-2002. Ιστορία και Πολιτισμός». Υλώρινα: 

Παιδαγωγική χολή Υλώρινας & Σμήμα Βαλκανικών πουδών (Α.Π.Θ.), 75 – 104. 

http://kaskas.mysch.gr/onlineapps/ottoman_florina/slides.html
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αποφαίνεται ομοφώνως 

δέχεται και εγκρίνει τον ως άνω ρηθέντα προϋπολογισμό δαπάνης184. 

 

3.3. Διατιμήσεις 

Ευθύνη της εκάστοτε δημοτικής αρχής κατά την περίοδο έρευνας, σε 

συνεργασία και με άλλους φορείς, είναι ο καθορισμός των τιμών 

διαφόρων ειδών, όπως του άρτου, του οίνου, της ρακής και των 

κρεάτων. Με έγγραφο της Νομαρχίας, όπως αναφέρεται στην 

συνεδρίαση της 7η Δεκεμβρίου 1912, καθορίζεται η τιμή του οίνου και 

της ρακής185.  

   Αποφασίζεται, επίσης, την 3η Ιανουαρίου 1913, όπως υποδειχθεί τη 

Νομαρχία, ότι της τιμής του άρτου 45 λεπτά κατ’ οκάν μεγάλης ούσης, 

επιβάλλεται η ελάττωση αυτής κατά 5 λεπτά, ως και η υποχρέωση των 

αρτοποιών, όπως λαμβάνωσι ως ψηστικά 2 λεπτών κατ’ άρτον, 5 λεπτά 

κατά τάβλα και 10 λ. την ταψάν186.  

   Για τη διατίμηση των αγαθών ευθύνη φέρει και η Διεύθυνση της 

Αστυνομίας. Σο δημοτικό συμβούλιο την 28η Ιανουαρίου 1914187, 

συσκεφθέν επί προφορικής προτάσεως της Διευθύνσεως της 

Αστυνομίας, περί κανονισμού της τιμής των κρεάτων, κατόπιν 

συσκέψεως εκανόνισεν τας τιμάς ως εξής: 

Κρέας βόειον Α΄ ποιότητος δραχ. 1,20 

Κρέας βόειον Β΄ ποιότητος δραχ. 1 

Κρέας μοσχαριού δραχ. 1,30 

Κρέας κριού δραχ. 1,50 

Κρέας αρνιού δραχ. 1,50 

 

                                                 
184 1925, 16. 
185 1915, Γ. 
186 1913, Ε. 
187 1914, ΚΑ. 
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3.4. Καθαριότητα 

Η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, στα όρια της εδαφικής 

αρμοδιότητας του Δήμου, αποτελεί υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής. 

ε κάθε προϋπολογισμό, αναγράφονται σημαντικά κονδύλια για τον 

σκοπό αυτό. Μία από τις σχετικές με αυτήν την υποχρέωση 

παράμετρος, αφορά την περισυλλογή των νεκρών ζώων. Ο Νομάρχης, 

με έγγραφο του την 19η Δεκεμβρίου 1912, εκφράζει την δυσαρέσκιαν 

του, κατά της υπηρεσίας της Δημαρχίας επί αμελεία, διά την μη 

περισυλλογήν, των κατά μήκος της δημοσίαν οδού Υλώρινα – σταθμός, 

κειμένων πτωμάτων ζώων. Σο δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει να 

απαντήσει γνωστοποιώντας ότι το Δημαρχείον κατά νόμον, 

υποχρεούται να εκτελεί και μεριμνά, μόνον δια το εσωτερικόν 

καθαρισμόν της πόλεως188. 

   Όπως αναφέρεται στο πρακτικό της 23ης Απριλίου 1917, μετά την 

ανάγνωση της υπ’ αριθμ. 1725 ε. έ. διαταγής του Νομάρχη, περί 

ψηφίσεως ικανού ποσού διά την εκτέλεσιν των απαιτούμενων έργων 

σχετιζόμενων πρωτίστως προς την καθαριότητα της πόλεως, 

αποφασίζεται να ληφθούν έκτακτα μέτρα για την καθαριότητα της 

πόλης. υστήνεται, μάλιστα, και επιτροπή εκ των συμβούλων κ.κ. 

Σεφήκ Αχμέτ, Ιωάννου Καπουλίτσα, Φρήστου Υιλιππίδου και Φρήστου 

Υίσκα, ήτοι εν συνεργασία μετά του δημοτικού ιατρού κ. Κωνσταντίνου 

Μιχαήλ, θα φροντίσει διά την εξεύρεση των κατάλληλων υπαλλήλων 

και εφαρμογή των μέτρων. Σέλος, μνημονεύεται η πρόθεση του 

συμβουλίου, να ψηφίσει και νέα πίστωση για τον σκοπό αυτό, εφόσον 

κάτι τέτοιο απαιτηθεί από τις συνθήκες189. 

                                                 
188 1912, Δ. 
189 1917, 10. 
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   τις 3 Ιουλίου 1917, αποφασίζεται από το Δημοτικό υμβούλιο να 

ψηφισθεί ποσό, για την πρόσληψη εργατών από την υγειονομική 

υπηρεσία για την καταπολέμηση των ελωδών πυρετών: 

Επί του προκείμενου εισηγούμενος ο κ. Δήμαρχος εδήλωσεν 

εις τους κ. Δημοτικούς υμβούλους, ότι εδέησε να προσλάβει 

εξ ημερομισθίων εργατών, καθ’ υπόδειξη της υγειονομικής 

υπηρεσίας των Γαλλικών Αρχών, τας οποίας έθεσεν εις την 

διάθεση της αιτηθείσης υπηρεσίας και διά των οποίων αυτή, 

θα φροντίσει τους ελώδεις πυρετούς, αποξηραίνουσα τα 

σχηματιζόμενα έλη εν τη πόλη και τα πέριξ, το μόνο 

ενδεδειγμένο μέσο προς προφύλαξη εκ της νόσου ταύτης. 

Βασιζόμενος εις τας υποδείξεις της υγειονομικής υπηρεσίας, 

περί της διάρκειας της εργασίας ταύτης, υποθέτει ότι δεν θα 

διαρκέσει πλέον του μηνός και δια τούτο ζήτησε πίστωση, εκ 

του κεφ. Ε΄ άρθρον 6ον του προϋπ. τρέχ. έτους δραχ. 

Οκτακοσίων, διά την πληρωμή των ημερομισθίων εργατών διά 

ένα μήνα επιφυλαττόμενος, να ζητήσει άλλη πίστωση, εν η 

περιπτώση η εργασία παραταθεί και τον άλλον μήνα. Σο 

συμβούλιο άκουσον την εισήγηση του κ. Δημάρχου και 

σκεφθέν, ότι τα λαμβανόμενα μέτρα είναι τόσον προνοητικά 

και επωφελή διά τον τόπο, χορηγεί πίστωση δραχ. 

Οκτακοσίων, εκ του κεφ. Ε΄ άρθρον 6ον του προϋπ. τρέχ. έτους 

διά τον ως άνω σκοπό αναθέτω τα περαιτέρω εις τον κ. 

Δήμαρχο190. 

την ίδια συνεδρίαση191, αναδεικνύεται η επιτακτική ανάγκη, για τον 

ενδεικνυόμενο από τις διαμορφωθείσες συνθήκες καθαρισμό της 

πόλης και αποφασίζεται η αγορά κάρων από τον Δήμο: 

                                                 
190 1917, 13. 
191 Ό. π. 
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Επί του αντικειμένου τούτου εισηγούμενος ο κ. Δήμαρχος είπε 

τα εξής: Γνωρίζετε κύριοι τας όλας εξαιρετικάς συνθήκας, εις 

τας οποίας η ημετέρα πόλις διατελεί, τόσο συνεπεία της 

παραμονής ενταύθα συμμαχικών στρατευμάτων, όσον και εκ 

της αυξήσεως του πληθυσμού προελθούσης εκ της 

εγκαταστάσεως ενταύθα διαφόρων προσφύγων, γνωρίζετε δε 

επίσης και τον λίαν μειονεκτικό τρόπο, καθ’ ον διεξάγεται η 

καθαριότης του Δήμου αναγκαζόμενον να μισθώσει ιδιωτικά 

κάρα και ενώ πληρώνει πλείονα, να μη δύναται να τηρήσει την 

καθαριότητα της πόλεως, εις τον βαθμό εκείνον τον οποίο 

επιβάλλουσι αι δημιουργηθείσαι διά την πόλη μας συνθήκες. 

Αλλά δυστυχώς η κατάσταση προ πολλού εις το χειρότερο 

άρχισε να βαίνει, καθότι αντί των 10 κάρων, αίτινα έπρεπε να 

ηδύνατο άλλοτε να χρησιμοποιεί ο Δήμος, ένεκα των 

γενόμενων επιτάξεων και της δυσκολίας περί την ανεύρεση 

χόρτου και κριθής διά την διατροφή των ζώων, σήμερον ο 

ημέτερος Δήμος ευρίσκεται εις την δυσάρεστη θέση, να 

διενεργεί την υπηρεσία της καθαριότητας με δύο (2) μόνο 

κάρα. Η οικτρά αυτή κατάσταση κυρίως και αι συνέπειαι 

αίτινες είναι βέβαιο ότι θα προκύψωσιν εκ της εν τη πόλη μας, 

εννοώ τόσο εις τας οικείας όσον και εις τας οδούς, 

συσσώρευσης ακαθαρσιών, με ανάγκασαν να αποταθώ εις το 

ενταύθα Γαλλικόν τρατηγείον προ πολλού, όπερ αφού 

εξέθεσα αυτή την κατάσταση, έθεσεν λίαν ευγενώς εις την 

διάθεση του Δήμου τέσσερα κάρα πάντοτε προσωρινώς. 

   Σο συμβούλιο λαβών υπ’ όψιν την υπό του κ. Δημάρχου 

ανωτέρω γενόμενη εισήγηση, ως και το γεγονός ότι ένεκα της 

πλημμελέστατης διεξαγωγής της υπηρεσίας της 

καθαριότητας της πόλεως, απαραιτήτως επιβάλλεται να έχει 
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ο Δήμος δέκα κάρα έτερα, τοσούτο μάλλον καθόσον ένεκα της 

εν τη πόλη παραμονής συμμαχικών στρατευμάτων και πριν η 

συσσώρευση ακαθαρσιών, να γίνει πρόξενος εμφανίσεως 

διαφόρων επιδημικών νόσων, αναγνωρίζει την ανάγκη 

προμήθειας δέκα τουλάχιστον κάρων μετά των ανάλογων 

ίππων και εξαρτημάτων αυτών.  

Μια άλλη διάσταση δίνεται στον καθαρισμό της πόλης, με την λήψη 

απόφασης την 29η Μαρτίου 1921, για την ανάθεση του έργου σε 

εργολάβο: Επί του ζητήματος τούτου εισηγούμενος ο κ. Δήμαρχος, 

παρουσιάζει εις τους συμβούλους τους όρους διακηρύξεως, διά την 

ανάθεση εις εργολάβο της καθαριότητας της πόλεως, επεξεργασθέντος 

ωσαύτης υπό της Δημαρχιακής επιτροπής, εν τη περίπτωση το 

συμβούλιο θα προτιμήσει και κατά την χρήση του 1921 να εκτελέσει διά 

τον τρόπο τούτο την καθαριότητα. Σο συμβούλιο αφού εξέτασε τους 

όρους της διακήρυξης ταύτης, αποφασίζει να ανατεθεί και διά την 

ενταύθα χρήση του 1921, η καθαριότητα της πόλεως εις εργολάβο, 

δέχεται τους όρους της διακήρυξης ως έχουν διατυπωθεί και αναθέτει 

εις τον κ. Δήμαρχο την περαιτέρω ενέργεια, διά την έγκριση της 

διακήρυξης και έπειτα της δημοπρασίας192. 

   Σέλος, στο κεφάλαιο Η΄ του προϋπολογισμού του έτους 1925-1926, 

προβλέπεται πίστωση 224.400 δραχμών για την καθαριότητα της 

πόλης193. 

 

3.5. Δημοτικά έργα 

Η Δημοτική Αρχή φροντίζει για την σχεδίαση, την κατασκευή, την 

αποκατάσταση και την συντήρηση των υποδομών του Δήμου. τις 

υποδομές συμπεριλαμβάνονται όσες είναι απαραίτητες για την 

                                                 
192 1921, 15. 
193 1925, 2. 
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αξιοπρεπή διαβίωση και την υγιεινή των πολιτών, αλλά και ορισμένες 

που αφορούν την αισθητική της πόλης. Για την υλοποίηση των 

παραπάνω δράσεων, απαιτείται η εκτέλεση δημοτικών έργων. 

ύμφωνα με τα Πρακτικά του Δημοτικού υμβουλίου Υλώρινας, για 

να τεθούν οι βάσεις, για τις μελέτες των διαφόρων δημοτικών έργων, 

τα οποία έχει να εκτελέσει ο Δήμος, την ρυμοτομία, τους υπονόμους, 

το υδραγωγείο και πολλά άλλα, απαιτείται η σύναψη δανείου ή η 

αύξηση των φόρων194. 

   Δημοτικά έργα πραγματοποιούνται και με την συνδρομή άλλων 

φορέων. Οι Γαλλικές Αρχές συνδράμουν για την ανακαίνιση δρόμων 

και γεφυρών, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην συνεδρίαση της 3ης 

Ιουλίου 1917: 

Επί του αντικειμένου τούτου εισηγούμενος ο κ. Δήμαρχος, 

παρέστησεν εις τους κ. ύμβουλους την υφιστάμενη ανάγκη, 

του να επισκευασθώσι μερικαί οδοί της πόλεως, αίτινες 

ευρίσκονται εις ελεεινή κατάσταση αδιάβατος σχεδόν 

καταντήσασαν, ως λόγου χάρη αι οδοί Βενιζέλου, Δραγούμη, 

Μ. Αλεξάνδρου, Ηπείρου και πάροδοί τινες, καθώς και 

γέφυρας επί του διά της πόλεως διερχόμενου ποταμού, αίτινες 

επίσης ένεκα της χρήσεως έχουν περιέλθει εις αξιοθρήνητη 

κατάσταση. Ίνα αι επισκευαί αυταί γίνωσιν όπως το απαιτεί η 

τάξις, δει να γίνουν εκτιθέμεναι εις δημοπρασίαν, κατόπιν 

υποβολής προϋπολογισμού υπό της τεχνικής υπηρεσίας του 

Δήμου και της απαιτούμενης εγκρίσεως της Νομαρχίας, αλλά  

τεχνική υπηρεσία του Δήμου λείπει, αφετέρου διά τας 

διατυπώσεις απαιτείται καιρός, ενώ αι ρηθείσαι επισκευαί 

δέον να αρχίσουν άνευ αναβολής. Επειδή δε η προμήθεια του 

                                                 
194 1917, 1. 
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αναγκαίου υλικού διά τας επισκευάς ταύτας, ελλείψη μέσων 

μεταφοράς εν τω πάραυτι χρόνο, ήθελε στοιχίσει πάρα πολύ, 

απετάθη και πάλι προς τον κ. τρατηγόν, παρά του οποίου 

εζήτησε την συνδρομή των παρευρισκομένων στρατιωτών. Η 

συνδρομή την οποίαν εζήτησε παρά των Γαλλικών Αρχών ήτο 

η παροχή των μέσων προς μεταφορά λίθων, άμμου και η 

τεχνική επίβλεψη επί της εκτελέσεως των έργων. Η πρόταση 

αυτή του κ. Δημάρχου, εγένετο ευμενώς δεκτή υπό του κ. 

τρατηγού, ζητούντος άμεσα τας οικείας αρχάς να έλθωσι εις 

συνεννόηση μετ’ αυτού, περί του τρόπου των εργασιών, ώστε ο 

Δήμος εις την περίπτωση ταύτην, ακόμη θα υποστεί μόνο την 

δαπάνη διά τα ημερομίσθια των εργατών, θα έχει δε την 

τεχνική επίβλεψη δωρεάν, καθώς και το απαιτούμενον υλικόν 

εις λίθους, άμμο κλ.π. Όσον αφορά το είδος της επιστρώσεως 

των οδών, προτιμήθη ο συνήθης τρόπος της λιθοστρώσεως, 

καθόσον η διά τετράγωνων λίθων επίστρωση είναι αδύνατος, 

ενώ η σκυρόστρωση υπόκειται εις μεγάλη φθορά, ως εκ τούτου 

έχει ανάγκη συχνής επισκευής, ενώ εξάλλου φέρει πάντοτε 

κονιορτό.  

   Σο συμβούλιον ακούσαν την εισήγηση του κ. Δημάρχου, 

αναγνωρίζον την υφιστάμενη ανάγκη των εν λόγω επισκευών, 

λαβών υπόψιν ότι μεγάλη ωφέλεια είναι διά τον Δήμο η 

παρεχόμενη συνδρομή υπό των Γαλλικών Αρχών, χορηγεί 

πίστωση δραχ. δέκα χιλιάδων(10.000), εκ του κεφ. Σ΄ και 

άρθρο 4ον και 8ον του προϋπολογισμού τρεχ. Έτους, διά την 

επισκευή των ως άνω οδών και γεφυρών, αναθέτων τα 

περαιτέρω εις τον κ. Δήμαρχον195. 

                                                 
195 1917, 13. 
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το κεφάλαιο Ε΄ του προϋπολογισμού του έτους 1925-1926, 

προβλέπονται πιστώσεις, για την πραγματοποίηση εξυγιαντικών και 

καλλωπιστικών έργων της πόλης196. υγκεκριμένα, στην συνεδρίαση 

της 16ης Δεκεμβρίου 1925, αναγιγνώσκεται στο συμβούλιο έγγραφο του 

Νομομηχανικού Υλωρίνης, δι ου ούτος ζητεί την έκδοση αποφάσεως του 

δημοτικού συμβουλίου, διά την δωρεάν εκχώρηση δημοτικού γηπέδου, 

κείμενου παρά του χώρου, όπου τελείται η κατά άββατον αγορά 

κτηνών και αποτελούντος γωνία, μεταξύ των Λεωφόρων Ανρύ και 

Μοναστηρίου, προς τον σκοπό της υπ’ αυτού ανεγέρσεως κτιρίου, 

χρησιμοποιηθησόμενου ως γραφεία Νομομηχανικού και προτείνει την 

λήψη σχετικής αποφάσεως. Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, λαβόντες 

υπόψη το περιεχόμενο του ως άνω έγγραφου και σκεφθέντες ότι το εν 

τω έγγραφω τούτω αναφερόμενο γήπεδο, ούτινος αιτείται παραχώρηση 

είναι απολύτως χρήσιμο τω Δήμω, μη υπάρχοντος ετέρου 

καταλληλότερου δια την εν αυτώ τέλεση της δημοτικής αγοράς, μετά 

προηγούμενην βραχείαν επί του ζητήματος τούτου συζήτηση, 

αποφαίνεται ομοφώνως όπως μη παραχωρηθή το εν λόγω γήπεδο ως 

απολύτως χρήσιμον τω δήμω και κοινοποιηθεί η απόφαση αυτή προς τον 

κ. Νομομηχανικό, παρακαλούμενο όπως υποδείξει έτερο δημοτικό 

γήπεδο εις άλλο σημείο της πόλεως κείμενο προς παραχώρηση δια τον 

εν τω έγγραφο του εκτιθέμενο σκοπό197. 

   Σο 1926, επίσης, ο Ιωάννης Θεοδοσίου, στη συνεδρίαση της 25ης 

Υεβρουαρίου, επί του ζητήματος της δενδροφύτευσεως του ύπερθεν της 

πόλεως μας λόφου, λαβών τον λόγον, επί του αναγεγραμμένου εν τη 

ημερήσια διάταξη θέματος, περί ψηφίσεως της εν τω προϋπολογισμώ 

του Δήμου αναγεγραμμένης πιστώσεως, ειδικής διά δεντροφυτείαν εκ 

δραχμών 10.000, απεσύρθη διά εντάλματος εκ του ταμείου του Δήμου 

                                                 
196 1925, 13. 
197 1925, 29. 



 122 

και ότι το ποσό τούτο θέλει διατεθεί, διά την δεντροφύτευσιν του 

ύπερθεν της πόλεως μας κείμενου δημοτικού λόφου και άλλων σημείων 

της πόλεως, και ότι εν καιρώ θέλει αποδώσει λογαριασμό των 

γενωμένων δαπανών εις το δημοτικόν συμβούλιον, όπερ συνεμερίσθη την 

γνώμη του198.  

 

3.6. Δημόσια υγεία 

Η δημόσια υγεία αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για κάθε 

αρμόδιο φορέα, καθώς πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια, για την 

προστασία της υγείας των πολιτών, από παράγοντες που μπορούν να 

την πλήξουν. Κάθε Οργανισμός Σοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλει να 

αναπτύξει μια στρατηγική δημόσιας υγείας, στη βάση ενός 

συγκροτημένου σχεδιασμού και όχι μέσα από αποσπασματικές 

ενέργειες. Έκτακτες αποφάσεις για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, 

λαμβάνονται μόνο όταν το επιβάλουν έκτακτες και επείγουσες 

συνθήκες. ε γενικές γραμμές, ο υγειονομικός σχεδιασμός ενός 

οργανισμού περιλαμβάνει την λήψη μέτρων και την ενημέρωση και 

εκπαίδευση του κοινού. ύμφωνα με τον ορισμό που διατύπωσε το 

1920 ο Αμερικανός βακτηριολόγος Charles-Edward Amory Winslow, 

«Δημόσια Τγεία είναι η επιστήμη και η τέχνη να προλαμβάνεται η 

νόσος, να επιμηκύνεται η ζωή, να προάγεται η φυσική υγεία και η 

αποδοτικότητα του ανθρώπου, μέσα από την οργανωμένη 

προσπάθεια της κοινωνίας για την εξυγίανση του περιβάλλοντος, τον 

έλεγχο των λοιμωδών νόσων, την εκπαίδευση κάθε ατόμου στην 

ατομική υγιεινή, την οργάνωση των ιατρικών και νοσηλευτικών 

υπηρεσιών υγείας για την πρώιμη διάγνωση και προληπτική θεραπεία 

των νόσων και την ανάπτυξη μιας «κοινωνικής μηχανής» που να 
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εξασφαλίζει σε κάθε άτομο ένα επίπεδο ζωής ικανό για τη διατήρηση 

της υγείας του»199. 

   Η δημιουργία Παμμακεδονικού Υθισιατρείου200, και η οικονομική 

συνδρομή του Δήμου για τον σκοπό αυτό εξετάζονται στην 

συνεδρίαση της 16ης Υεβρουαρίου 1917: Επί του προκειμένου 

εισηγούμενος ο κ. Δήμαρχος, ανέγνωσε την υπ΄ αρίθμ. 659ε. έ. πρόταση 

του κ. Νομάρχου Υλωρίνης, ως και την ανακοινωθείσα υπ΄ αρίθμ. 1805 ε. 

έ εγκύκλιον της Ανωτάτης Διευθύνσεως του Τπουργείου των 

Εσωτερικών, καθ’ ην ζητείται όπως το Δημοτικό υμβούλιο, ψηφίσει 

πίστωση διά την ίδρυσιν και λειτουργίαν του Παμμακεδονικού 

Υθισιατρείου, διά το τρέχον έτος καλούμενον να καταβάλει ταύτην, 

μετά των αναγεγραμμένων κονδυλίων των παρελθόντων ετών, εις την 

Εθνικήν Σράπεζαν της Ελλάδος. Σο συμβούλιον λαβών υπ’ όψιν την 

πρότασιν ταύτην αποφαίνεται ότι χορηγεί πίστωσιν εκ δραχ. 

πεντακοσίων201. 

   Σην ίδια χρονιά και, συγκεκριμένα, στις 13η Μαρτίου 1917, κατά 

συνεδρίαση του συμβουλίου, στην συζήτηση του θέματος σχετικά με 

την ίδρυση δημοτικού νοσοκομείου, εκθέτονται τα παρακάτω:  

Επί του ζητήματος τούτου εισηγούμενος ο κ. Δήμαρχος, 

εδήλωσεν εις τους κ. υμβούλους ότι συμφώνως προς την εν 

τω προυπολογισμό πρόβλεψη, περί συστάσεως Δημοτικού 

Νοσοκομείου και Υαρμακείου, εσκέφθη ότι η μεν ίδρυση του 

νοσοκομείου αποβαίνει αδύνατος, διότι είναι αδύνατον να 

εξευρεθεί οίκημα κατάλληλον, πλην των παρομοίων και 

δυνάμενον να διατεθώσι επιταγμένων διά τας στρατιωτικάς 

                                                 
199 Winslow, C. E. (1920). The Untilled Fields of Public Health. Science, 9, 51 (1306), 23 – 

33. 
200 Όρος που χρησιμοποιούνταν, για τα ιατρεία ή τις κλινικές, που ειδικεύονταν 

στην αντιμετώπιση της φυματίωσης. 
201 1917, 5. 
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ανάγκας των υμμάχων, δυνατή όμως είναι η ίδρυση και η 

συντήρηση δημοτικού Υαρμακείου, όπερ θέλει τα μέγιστα 

ωφελήσει τον τόπο μας και ανακουφίσει την άπορον και 

μεσαίαν τάξην των συμπολιτών μας. Σο Υαρμακείον όπερ 

σκέφτεται να ιδρύση δεν θα είναι βεβαίως τέλειον, διότι θα 

απαιτούντο έξοδα δυσανάλογα προς τους πόρους του Δήμου, 

θα έχει όμως όλα τα φάρμακα εκείνα, οίτινα είναι απαραίτητα 

δια τας πρώτας ανάγκας του λαού. Διά τούτο φρονεί ότι μία 

πίστωσις εκ δραχμών 2000, εκ του σχετικού κεφαλαίου και 

άρθρου του προϋπολογισμού τρεχ. Έτους, θα είναι επαρκής 

διά την εν λόγω ίδρυσιν του Υαρμακείου. Όσον αφορά τα 

έξοδα της διαχειρίσεως, ταύτα θα ει δυνατόν να καλυφθώσι, 

διά ενός λελογισμένου κέρδους επί των συνταγών, όπερ θα 

είναι ασυγκρίτως κατώτερον του υπό των φαρμακοποιών 

λαμβανόμενων. Ο σκοπός της ίδρυσης του εν λόγω 

Υαρμακείου, δεν είναι βεβαίως να συναγωνισθώμεν τους 

φαρμακοποιούς, είναι να επουλώσωμεν μίαν ανάγκην, να 

συνδράμωμεν τας άπορους τάξεις των συνδημοτών μας. 

   Σο συμβούλιον άκουσαν της εισηγήσεως του κ. Δημάρχου 

μετά ανταλλαγήν διαφόρων γνωμών, περί του τρόπου της 

λειτουργίας του Υαρμακείου τούτου, ομοφώνως δέχεται την 

πρότασιν και διαθέτει προς τον σκοπόν τούτον δραχ. τρείς 

χιλιάδες, φρονών ότι το προταθέν υπό του κ. Δημάρχου, ποσό 

των δύο χιλιάδων δραχμών είναι ανεπαρκές και δει υπό τας 

σημερινάς περιστάσεις202. 

Ο εμβολιασμός των κατοίκων κατά της ευλογιάς και η κάλυψη της 

απαιτούμενης για τον σκοπό αυτό δαπάνης, είναι ένα από τα θέματα 

                                                 
202 1917, 7. 
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της ημερήσιας διάταξης του συμβουλίου, που πραγματοποιείται την 

17η Υεβρουαρίου 1920: 

Επί του ζητήματος τούτου εισηγούμενος ο κ. Δήμαρχος 

παρατηρεί ότι ως πάντες γνωρίζουν, επειδή κατά τους 

τελευταίους μήνας του παρελθόντος έτους, παρουσιάστηκαν 

κρούσματα ευλογιάς εις την πόλη μας, προς αποτροπή του 

απειλήσαντος κινδύνου εκ της επιδημίας ταύτης, δέον να 

εμβολιασθώσι πάντες οι κάτοικοι δια ορού. Σον εμβολιασμό 

ανέλαβαν οι ιατροί της πόλεως μας κ .κ. Απ. Βαλασιάδης, 

Κωνσταντίνος Μιχαήλ και Νικόλαος Φάσος. Επειδή δε η 

εργασία αυτή διήρκησε πλέον του μηνός, κατά τον οποίο εις 

ουδεμία άλλη ενασχόληση ηδύνατο αυτοί να επιδοθώσι, προς 

δε τούτον κατέβαλαν υπερβολικό κόπο διά να περαιωθεί η 

εργασία ταύτη, εκρίθη σκόπιμο εκ της Δημαρχιακής 

επιτροπής να δοθεί η έκτακτος αμοιβή, εκ πεντακοσίων 

δραχμών εις έκαστον των ρηθέντων ιατρών. Ψσαύτως 

προκειμένου να εφοδιασθώσι με αποδεικτικά εμβολιασμού, 

εξετυπώθησαν 12.000 διπλότυποι αποδείξεις αντί δραχμών 

270, κατά συνέπεια προτείνει την χορήγηση πιστώσεως 

δραχμών 1770, το μεν διά να αποζημιωθούν οι ειρημένοι ιατροί 

ανά πεντακόσιες δραχμές έκαστος επί της καταβληθείσης 

εργασίας, το δε διά να πληρωθεί το αντίτιμο των αποδείξεων 

εμβολιασμού. Σο συμβούλιο άκουσαν την εισήγηση του κ. 

Δημάρχου, αναγνωρίζον την υφιστάμενη ανάγκη των εν λόγω 

επισκευών, λαβών υπόψιν την πρόταση ταύτη την δε δαπάνη 

επίκαιρη και δεδικαιολογημένη ευρίσκον, χορηγεί πίστωση 

δραχμών 1770, επί του κεφαλαίου Ε άρθρο 2 του 

προϋπολογισμού τρέχοντος χρήσεως, προς κάλυψη της ως 
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άνω δαπάνης δια τον εμβολιασμό των κατοίκων κατά της 

ευλογιάς203. 

το άρθρο 9, του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου 

Υλώρινας, για την χρήση 1925-1926, προβλέπεται η παροχή δωρεάν 

ιατρικής περίθαλψης για τους απόρους κατοίκους, από γιατρό της 

πόλης και στο άρθρο 13 ο διορισμός υπαλλήλου για την λειτουργία του 

απολυμαντικού κλιβάνου, με παράλληλο καθήκον την καθαριότητα 

των δημοσίων αποχωρητηρίων204. Κονδύλιο ύψους 26.200 δραχμών για 

την υγεία, προβλέπεται στο κεφάλαιο Σ΄, του προϋπολογισμού του 

έτους 1925-1926205. Σέλος, την 29η Μαρτίου 1926, αποφασίζεται ο 

καταρτισμός επιτροπής, η οποία θα διεξάγει έρανο για την κατασκευή 

δημοτικού νοσοκομείου.  

Εν προκειμένω εισηγούμενος ο κ. Δήμαρχος, προτείνει την 

σύσταση επιτροπής προς διενέργεια εράνων, προοριζόμενων 

διά την προβλεπόμενη ανέγερση του Δημοτικού Νοσοκομείου 

Υλωρίνης, δεδομένου ότι το ποσό όπερ υπάρχει εν τω 

δημοτικώ ταμείω υπέρ του σκοπού τούτου, προερχόμενο εκ 

της εκμίσθωσης του εκ της αλλοδαπής εισαγόμενων, προς 

τοπική κατανάλωση εμπορευμάτων δασμού, ουδόλως επαρκεί. 

Υρονεί δε ότι την επιτροπή ταύτη, δέον να απαρτίσουν 

άπαντες οι εν τη πόλη ημών εγκατεστημένοι ιατροί, και τίνες 

των δικηγόρων και εμπόρων υποδεικνυόμενων των μεν υπό του 

δικηγορικού συλλόγου, των δε υπό του εμπορικού συλλόγου. 

Σο δημοτικό συμβούλιο, λαβών υπ’ όψιν την πρόταση ταύτη του 

κ. Δημάρχου, αναγνωρίζον την ανάγκη συστάσεως τοιαύτης 

επιτροπής, εγκρίνει την σύσταση επιτροπής προς συλλογή 

                                                 
203 1920, 2. 
204 1925, 2. 
205 1925, 13. 
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εράνων, υπέρ του μελετώμενου κοινωφελούς σκοπού, της 

ανεγέρσεως εν Υλωρίνη Δημοτικού Νοσοκομείου και ορίζει ως 

μέλη ταύτης: 1) άπαντες τους εν τη πόλη Υλωρίνης 

εγκατεστημένους ιατρούς 2) τέσσαρας δικηγόρους 

υποδεικνυομένους υπό του δικηγορικού συλλόγου Υλωρίνης 

και 3) τέσσαρας εμπόρους υποδεικνυομένους  ομοίως υπό του 

ενταύθα εμπορικού συλλόγου, υπό την Προεδρείαν του κ. 

Δημάρχου206.  

Ο τρόπος με τον οποίον αντιμετώπιζαν τα αδέσποτα την εποχή εκείνη, 

περιγράφεται με τον πλέον γλαφυρό τρόπο, στην συνεδρίαση της 19ης 

Ιουλίου 1926. Ζητείται από το συμβούλιο να εγκρίνει πίστωση για την 

προμήθεια φαρμάκου, κατάλληλου για την δηλητηρίαση των 

αδέσποτων σκυλιών. ημειώνεται, βέβαια, ότι το μέτρο αφορά μόνο 

όσα θεωρούνται επικίνδυνα για την δημόσια υγεία: Ο κ. Πρόεδρος 

εισηγούμενος παρουσιάζει δύο συνταγάς, δι ων εγένετο προμήθεια 

στρυχνίνης προς δηλητηρίαση αδέσποτων κύνων και επικίνδυνων εις την 

δημόσιαν υγείαν, της δαπάνης ανερχόμενης εις δραχμάς 124 και 

προτείνει την ψήφιση σχετικής πίστωσης. Σο δημοτικό συμβούλιο λαβών 

υπόψη την πρόταση του κ. Προέδρου και ευρίσκον την δαπάνη τούτη 

επιβεβλημένη, εγκρίνει την γενόμενη δαπάνη διά την προμήθεια 

στρυχνίνης προς δηλητηρίαση αδέσποτων και επικίνδυνων εις την 

δημόσιαν υγείαν κυνών και ψηφίζει προς τούτο πίστωση εκ δραχμών 

124207. 

   Σην 5η Αυγούστου 1926, με τον χαρακτήρα του επείγοντος, 

συζητείται η κατασκευή υπόνομων για την διοχέτευση των 

ακαθαρσιών και των υδάτων της δημοτικής αγοράς:  

                                                 
206 1926, 8. 
207 1926, 19. 
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Εν προκειμένω εισηγούμενος ο κ. Δήμαρχος, παρουσιάζει 

προϋπολογισμό δαπάνης εκ δραχμών 25.000, διά την 

κατασκευή υπονόμου προς διοχέτευση των ακαθαρσιών, των 

δημοτικών αποχωρητηρίων της δημοτικής αγοράς και των 

ακαθάρτων υδάτων της ίδιας αγοράς, και προτείνει όπως 

κριθεί το έργο τούτο επείγον και εκτελεσθεί άνευ 

δημοπρασίας και επί αποδόσει λογαριασμού. Σο δημοτικό 

συμβούλιο, λαβών υπόψη την πρόταση ταύτην του κ. Δημάρχου 

και αναγνωρίζον την ανάγκη της αμέσου εκτέλεσης του 

ανωτέρω δημοτικού έργου, και εξέτασον λεπτομερώς τον 

παρουσιασθέντα προϋπολογισμό, ομοφώνως εγκρίνει τον ως 

είρηται προϋπολογισμό δαπάνης, διά την άνευ δημοπρασίας 

και επί αποδόση λογαριασμού εκτέλεση, του περί ου πρόκειται 

δημοτικού έργου, ήτοι της κατασκευής εν τη δημοτική αγορά 

μίας υπονόμου, αρχούμενης από του αποχωρητηρίου της 

δημοτικής αγοράς και καταλήγουσης εις την οδό τεφ. 

Δραγούμη, δαπάνης ανερχόμενης εις δραχ. 25.000 και ψηφίζει 

ισόποσον πίστωση208. 

 

Οι δημοτικές παροχές αποτελούν για κάθε δημοτική αρχή αυτονόητη 

αλλά και ανταποδοτική υποχρέωση προς τους δημότες. Σην περίοδο 

μελέτης, υφίσταται, πρωτίστως, ανάγκη για την κάλυψη βασικών 

αναγκών του κοινωνικού συνόλου. Ο φωτισμός της πόλης 

πραγματοποιείται αρχικά με λάμπες πετρελαίου και προοδευτικά με 

την χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. Δίνεται, μάλιστα, άδεια και σε ιδιώτη 

για την παραγωγή ρεύματος, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί αυτό για 

τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης. Η ανάγκη για συνεχή και ποιοτική 

                                                 
208 1926, 21. 
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ύδρευση είναι υψίστης σημασίας. Σο υψηλό κόστος των υλικών που 

απαιτούνται για τον σκοπό αυτό δυσχεραίνει τις προσπάθειες του 

δήμου, για την πραγματοποίηση σημαντικών έργων. ημαντική 

βοήθεια στην επίλυση του οικονομικού ζητήματος προσφέρουν οι 

Γαλλικές Αρχές, που στρατοπεδεύουν την περίοδο εκείνη, στην 

περιοχή της Υλώρινας. Πραγματοποιούνται έτσι έργα, σχετικά με την 

ύδρευση της πόλης, τα οποία θα επιλύσουν το τεράστιο αυτό 

πρόβλημα. Η καθαριότητα γίνεται από δημοτικούς υπάλληλους ή με 

την ανάθεση των εργασιών σε εργολάβους. Διάφορα δημοτικά έργα 

εκπονούνται και εξελίσσονται, σχετικά με την κατασκευή και την 

συντήρηση υποδομών, αλλά και τον καλλωπισμό, σε μικρότερο όμως 

βαθμό, της πόλης. Η συνδρομή των Γάλλων είναι και στον τομέα αυτό 

σημαντική. Γίνονται, τέλος, προσπάθειες να εμβολιαστούν οι κάτοικοι, 

να περισυλλεχθούν τα αδέσποτα ζώα και  να κατασκευαστούν 

υπόνομοι για την μεταφορά των αστικών λυμάτων. 
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4η θεματική κατηγορία: Ανθρώπινο δυναμικό 

ΣΗΝ ΣΕΣΑΡΣΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΣΑΟΤΜΕ ΣΙ ΑΝΑΥΟΡΕ ΠΟΤ 

αφορούν στην πρόσληψη και τη μισθοδοσία Ανθρώπινου 

δυναμικού, που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία του Δήμου, 

σε επίπεδο κοινωνίας. Πρόκειται, συνήθως, για έκτακτο προσωπικό το 

οποίο προσλαμβάνεται μέσω προκήρυξης, όπως είναι οι Ενοικιαστές 

φόρων/Υοροεισπράκτορες, οι Αγροφύλακες, οι Οδοκαθαριστές, οι 

Σοιχοκολλητές, οι Δασονόμοι, οι Παιδονόμοι, οι Μαίες και οι Μουσικοί 

του Δήμου Υλώρινας. 

 

Πίνακας 10: Κατανομή αναφορών κατά κατηγορία στη θεματική 

κατηγορία «Ανθρώπινο δυναμικό» 

Θεματική: Ανθρώπινο δυναμικό 
υχνότητα 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

Ενοικιαστής φόρων/Υοροεισπράκτορας 113 53,6 

Αγροφύλακας 45 21,3 

Οδοκαθαριστής 15 7,1 

Σοιχοκολλητής 6 2,8 

Δασοφύλακας 5 2,4 

Παιδονόμος 8 3,8 

Μαία 12 5,7 

Μουσικός 7 3,3 

ύνολο 211 100,0 

 

Η παραπάνω θεματική συγκεντρώνει 211 αναφορές. υγκεκριμένα η 

κατηγορία Ενοικιαστής φόρων/Υοροεισπράκτορας συγκεντρώνει τη 

μεγαλύτερη συχνότητα με 113 αναφορές (53,6%). Ακολουθούν οι 

κατηγορίες Αγροφύλακας (45-21,3%), Οδοκαθαριστής (15-7,1%), Μαία 
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(12-5,7%), Παιδονόμος (8-3,8%), Μουσικός (7-3,3%), Σοιχοκολλητής (6-

2,8%) και Δασοφύλακας (5-2,4%) (Πίνακας 10). 

   Σο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 

επιτυχή έκβαση των σχεδίων και του οράματος κάθε δημοτικής αρχής. 

Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, αλλά και για την 

καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των 

δημοτών, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσληψη, 

ποσοτικά και ποιοτικά επαρκών στελεχών, τα οποία να διαθέτουν 

συγκεκριμένες ικανότητες και εκπαίδευση. Ιδανική συνθήκη είναι να 

επιλέγεται και να προσλαμβάνεται, ο κατάλληλος αριθμός ατόμων 

για τις κατάλληλες θέσεις. Όπως και στην προηγούμενη θεματική 

κατηγορία, επιλέξαμε να συμπεριλάβουμε αναλυτικά με τη μορφή 

κατηγοριών όλες τις αναφορές στο συγκεκριμένο ζήτημα, παρά τον 

μικρό αριθμό συχνότητας που εμφάνιζαν κατά την ποσοτική ανάλυση 

των δεδομένων, καθώς θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται 

ευκρινέστερα το ιστορικοκοινωνικό συγκείμενο της εποχής που 

διερευνούμε στο Δήμο Υλώρινας. 

 

4.1. Ενοικιαστής φόρων/Υοροεισπράκτορες 

Η έλλειψη φοροεισπρακτικού μηχανισμού, αναγκάζει το κράτος και 

κατά συνέπεια την δημοτική αρχή, να παραχωρήσει μετά από 

πλειστηριασμό, σε ιδιώτες τους επονομαζόμενους ενοικιαστές φόρων 

ή φοροεισπράκτορες, την είσπραξη των φόρων. Η διαδικασία αυτή δεν 

είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς αποβαίνει εις βάρος των πολιτών, 

καθώς οι πλειοδοτούντες επιδίωκαν να αποκομίσουν όσο το δυνατόν 

υψηλότερα κέρδη από την διαδικασία είσπραξης. Οι πράξεις 

ενοικίασης αφορούν την ετήσια εκχώρηση του δικαιώματος είσπραξης, 

ενώ οι ενοικιαστές διατηρούν το δικαίωμα της υπενοικίασης. 
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   ύμφωνα με τον Δημήτρη Μεκάση, στη Υλώρινα, ο Δημοτικός Υόρος 

έβγαινε σε δημοπρασία, η οποία κατοχυρωνόταν σε έναν πλειοδότη ή 

σε μια ομάδα. υνήθως, ο πλειοδότης προσλάμβανε υπαλλήλους για 

την είσπραξή του, οι οποίοι φορολογούσαν όποιον έμπαινε στην πόλη 

με εμπορεύματα η προϊόντα. Για την στέγαση των υπαλλήλων ο 

Δήμος είχε κτίσει περίπτερα στις εισόδους της πόλης, όπου και οι 

διαχειριστές του δημοτικού φόρου ή οι υπάλληλοί τους έκλειναν τους 

δρόμους με αλυσίδες. Σα περίπτερα ήταν: 1) το δρόμο της Πρώτης, στο 

ζωοπάζαρο, κοντά στο σημερινό Γηροκομείο. 2) το δρόμο της Νίκης, έξω 

από το Σσιφλίκι. 3) τον δρόμο του Αρμενοχωρίου, κοντά στον Κιούση 

σήμερα. 4) τον παλιό δρόμο του Περάσματος, κοντά στην αδελφότητα 

Αγία Μακρίνα. 5) το δρόμο της κοπιάς, κοντά στα στρατιωτικά 

νεκροταφεία. 6) το δρόμο της Καλογερίτσας, πιο πάνω από την οδό 

Ιωαννίνων. 7) το δρόμο των Αλώνων, κοντά στο ναό του Αγίου 

Νικολάου. 8) το δρόμο του Πισοδερίου, λίγο πιο πάνω από την ταβέρνα 

του Μπόλη209.  

   Αρχικά, στα Πρακτικά του Δημοτικού υμβουλίου Υλώρινας, στις 7 

Ιανουαρίου 1913, γίνεται λόγος για κωλυσιεργία του εισπράκτορα στην 

διαδικασία είσπραξης φορών: Εφεξής, ληφθέντος υπ΄ οψει ότι ο 

Μουσταφά Ιβραχίμ, έπαυσεν εισπράττων τον φόρον σταφυλιών, αν και 

επανειλημμένως συνεστήθη αυτώ υπό δε της Νομαρχίας και του 

Δημαρχείου, να εξακολουθήσει την είσπραξη του εν λόγω φόρου, 

απεφασίσθει να διορισθεί εφοδιαζόμενος διά του καταλλήλου εγγράφου, 

ως αναπληρωτής αυτού, ο Σεφήκ Ιβραχίμ, επί μισθού διακοσίων 

                                                 
209 Μεκάσης, Δ. (1996). Σα παλιά επαγγέλματα της Υλώρινας. Σόμος Β΄. Υλώρινα: 

Πρέσπες 1996, 161 – 163. Για το ζήτημα της Υλώρινας ως εξελισσόμενο 

διαμοσολαβητικό σταθμό εμπορευμάτων, βλ.: Βούρη, . (2004). Η Υλώρινα στο 

μεταίχμιο του 19ου – 20ου αιώνα. Εθνικές συγκρούσεις και κοινωνικοί 

μετασχηματισμοί. το Α. Ανδρέου (επιμ.), Υλώρινα 1912 – 2002. Ιστορία και 

Πολιτισμός. Υλώρινα: Παιδαγωγική χολή Υλώρινας και Σμήμα Βαλκανικών 

πουδών (Α.Π.Θ.), 131 – 173. 
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πεντήκοντα γροσίων (αρ,250) κατά μήνα, δικαιούμενον να εισπράτει από 

τούδε αυτόν, διά λογαριασμόν του Μουσταφά Ιβραχίμ210. 

   Σο ζήτημα των καθυστερούμενων χρεών, των ενοικιαστών των 

διαφόρων Δημοσίων φόρων, οι οποίοι ζητούν να απαλλάγωσιν από την 

πληρωμήν τριών μηνών, επτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, 

φέροντες ως επιχείρημα την εμπόλεμον κατάστασιν, ένεκεν της οποίας 

ημποδίσθησαν από τας είσπραξεις των φόρων, εξετάζεται την 13ης 

Υεβρουαρίου 1913. Σο συμβούλιο, μετά από σύσκεψη: 

τον μεν περί του μηνός επτεμβρίου ισχυρισμόν των 

απέρριψε, καθότι τον μήνα αυτόν η αγορά λειτουργεί 

τακτικώς και ουδεμία ανωμαλία επικρατεί εν αυτή, διά δε 

τους λοιπούς μήνας Οκτώβριον και Νοέμβριον, εδικαίωσεν 

αυτούς και αποφάσισε να αφαιρέθωσιν από τον λογαριασμόν 

των, τα ανάλογα κατά μήνα ποσά, να επιδιωχθεί δε 

παντοιοτρόπως η είσπραξις των υπολοίπων ποσών, μόνον της 

τον ενοικιαστή του φόρου των κτηνών Ελμάς Μεχμέτ, 

απεφασίσθη να αφαιρεθεί, εκ του λογαριασμού του και το 

ανάλογον της β΄ δεκαπενθημερίας του μηνός επτεμβρίου, 

καθ΄ ότι κατά ταύτην ουδεμία πώλησις κτήνων εν τη αγορά 

μας εγένετο, ως αγοράζουσα ταύτα η πρώην Οθωμ.Κυβέρνησις 

διά τας στρατιωτικάς ανάγκας αυτής, παρά της οποίας δεν 

εισέπραξεν αυτός τον φόρον. Ουδεμίαν δε αφαίρεσις του 

χρέους εκ του φόρου των πετρελαίων να γίνει. την ίδια 

συνεδρίαση αποφασίζεται να εκτεθούν σε δημοπρασία οι 

διάφοροι φόροι, που εισπράττονται από τον Δήμο, για δέκα 

μήνες, από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του 1913211.  

                                                 
210 1913, Ε. 
211 1913, Ζ. 
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Σο αποτέλεσμα της δημοπρασίας αυτής, κατακυρώνεται την 4η 

Μαρτίου 1913, στους πλειοδότες και με τα εξής ποσά: Πετρέλαια εις 

Φρ. Οικονομίδην - Γρ. 33,500, ταφύλια εις Δ. Σραιανόν - Γρ. 18,800, 

φαγεία εις Δ. Φατζητάση - Γρ. 18,100, Κτήνη εις Β. Φατζητύπε - Γρ. 

20,000, Ζυγίσεως εις Λάκην Σραίτσε - Γρ. 4,600212.  

   Αλλά και το ζήτημα του αποξηραντηρίου δερμάτων, το οποίο είχε 

κατασκευαστεί με δημοτικές δαπάνες, έξω από τα όρια τη πόλης, 

εμπλέκεται με αυτό των ενοικιαστών. υγκεκριμένα, για έξι περίπου 

μήνες, ήτοι από την 15ην Ιουνίου 1913 μέχρι τέλους προσεχούς 

Δεκεμβρίου 1913, με το δικαίωμα να εισπράττει ο ενοικιαστής από μεν 

τα νωπά δέρματα των μικρών κτηνών δέκα παράδες εκ εκάστου 

κομματιού από δε τα μεγάλα προς εν γρόσιον. Από δε τα ξηρά τα 

μεταφερόμενα εκ των χωρίων, προς τέσσαρας παράδες διά εκατόν 

τεμάχια διά τα μικρά και προς είκοσι παράδες διά τα μεγάλα. Από δε τα 

δέρματα τα μεταφερόμενα εκ Κορυτσάς και διανυκτερεύοντα εν τη 

πόλει μας, προς δύο παράδες δι΄ έκαστον, αποφασίζονται την 11η 

Ιουνίου 1913213.  

   Σην 2α Ιανουαρίου 1914 λαμβάνεται απόφαση, να εκτέθωσιν εις 

πλειοδοσίαν δια το προσεχές έτος 1914 οι δημοτικοί φόροι ήτοι: φόρος 

σφαγείων, φόρος διαπυλίων, ζυγίσεως, πετρελαίων, αλκοόλ, 

αγοραπωλήσεως κτηνών. Ορίσθη ως μέρα της τελικής κατακυρώσεως η 

15η Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 5η μ.μ.214. 

   Η Νομαρχία με έγγραφό της, τον Απρίλιο του 1914, γνωμοδοτεί να 

αφαιρεθούν από τους δημοτικούς δασμούς, τα ώνια, το γάλα, ο τύρος, 

το βούτυρο, τα ώα και τα όσπρια.  

                                                 
212 1913, Η. 
213 1913, ΙΓ. 
214 1914, ΙΘ. 



 136 

Σο συμβούλιον, συσκεφθέν επί του ζητήματος τούτου, θεωρεί 

την εξαίρεση ταύτην αδύνατον, καθότι γενομένης της προς 

ενοικιασμού προκηρύξεως του εν λόγω φόρου, επί της βάσεως 

της υπ΄ αριθ. Η΄ και ημερομηνίαν 15η Ιανουαρίου 1914 

συνεδρίας και της επί τούτο σχετικής εγκρίσεως του 

Νομάρχου, υπ΄ αριθ. Πρωτ. 458 και ημερομηνίας 25η 

Υεβρουαρίου, και κατακυρωθέντος τούτου εις τους 

ενοικιαστάς, ούτοι θα εγείρωσιν αξίωσιν να αφαιρεθή 

απέναντι των ειδών αυτών ποσόν σημαντικόν εκ του ενοικίου, 

προς ζημίαν των συμφερόντων του Δήμου: έχον υπ’ όψιν ότι 

διά του νέου δασμού, εφορολογήθησαν τα της απολύτου 

ανάγκης είδη, αποφασίζει ομοφώνως, όπως παρακληθεί ο κ. 

Νομάρχης, ίνα μη επιμείνει εις την εξαίρεσιν των 

αναφερομένων ειδών προς πρόληψιν των ανωτέρω συγχύσεων, 

εξακολουθήσει δε η φορολογία αυτών και εν τω μέλλοντι, ως 

από αρχάς Μαρτίου γίνεται215. 

τα προφορικά παράπονα του ενοικιαστή των φόρων ωνίων και 

εμπορευμάτων Ιωάννη Ζήση, ότι οι δημόται δυστρωπούν, περί την 

πληρωμήν του φόρου τούτου ως προς τίνα είθε, ως φερ’ ειπείν, τα ξύλα, 

το χόρτον, τα έρια, το γάλα ισχυριζόμενοι ότι ταύτα δε διαθέτονταν 

προς πώληση αλλά προς ιδίαν την χρήσην, το συμβούλιο αποφαίνεται 

ότι δικαιούται να εισπράττη από πάντα ανεξαιρέτως τα εισαγόμενα είδη 

και επί τόπου καταναλισκόμενα, αφού άλλως τε και ο νόμος δεν εξαιρεί 

του φόρου τα ανωτέρω είδη216. 

   Αίτημα του ενοικιαστή του φόρου πετρελαίων και οινοπνεύματος, δι’ 

ης ζητείται εκπεσμός εκ του συμφωνηθέντος ενοικίου, υπέρ του 

ενοικιαστού ισχυριζόμενου ότι υφίσταται μέγιστην ζημίαν, εκ της 

                                                 
215 1914, ΚΘ. 
216 1914, Α. 
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επιχειρήσεως της ενοικιάσεως του εν λόγω φόρου, επί το λόγω ότι το 

διαμετακομιστικόν εμπόριον, το διανεργούμενον διά της ημετέρας 

πόλεως με προορισμό την Κορυτσάν και Βιλλίσταν, έπαυσε τελείως 

κατόπιν της προσαρτήσεως των μερών τούτων εις την Αλβανίαν, 

συνεπώς δε ότι εστερήθη της εισπράξεως του φόρου, επί την δια την 

Κορυτσάν και Βιλλίσταν προορισμένων πετρελαίων και οινοπνευμάτων, 

υποβάλλεται την 4η Ιουνίου 1914. Σο συμβούλιο αποδέχεται μεν το 

δίκαιο του ισχυρισμού, μη δυνάμενον δε ν’ αποφανθεί, επεφυλάχθη μετ’ 

ευμενείας να εξετάσει το ζήτημα τούτο, κατά τα τέλη του έτους217. 

   Δύο ενδιαφερόμενοι δημότες ερίζουν για την θέση του επιθεωρητή 

των εισπρακτόρων, και το συμβούλιο καλείται την 19η Αυγούστου 1916, 

να αποφασίσει σχετικά: 

Ανεγνώσθησαν οι αιτήσεις των: α) Βασιλείου Ιωαννίδου 

κατοίκου Υλώρινας, από 15η Ιουλίου 1916 ζητούντος να 

προσληφθεί εις την υπηρεσίαν του Δήμου και υποδεικνύοντος 

ιδία την θέση του επιθεωρητού των εισπρακτόρων, την οποίαν 

υπηρεσίαν προσφέρεται να αναλάβει αντί του μισθού των 

δραχ. 70 μηνιαίως, β) του Δημητρίου Σραϊανού επιθεωρητού 

επί των εισπρακτόρων από 29η Ιουλίου 1916, παρακαλούντος 

να διατηρηθεί εις την θέση του και να μη προτιμηθεί ο 

αιτούμενος, διότι προσφέρεται με μικρότερον μισθόν να 

αναλάβει την υπηρεσίαν ταύτην, εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι αυτός 

είναι οικογενειάρχης απέναντι του αιτούμενου, και ότι ουδείς 

λόγος μομφής υπάρχει τουναντίον μάλιστα έχει επιδείξει 

αρίστη δραστηριότητα εν τη εκτελέσει της υπηρεσίας ταύτης, 

αποκαλύψας πλείστας καταχρήσεις των εισπρακτόρων, 

οίτινες και δι’ αυτόν τον λόγον είχαν απομακρυνθεί της 

                                                 
217 1914, Β. 
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υπηρεσίας. Σο συμβούλιον λαβόν γνώσιν του περιεχομένου των 

δύο τούτων αιτήσεων ανέθεσε εις τον κ. Δήμαρχο να πράξη 

όπως θέλει κρίνει συμφερότερον218. 

Σην 23η Ιουνίου 1920, τροποποιείται με απόφαση του συμβουλίου, ο 

οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου. Καθορίζονται οι θέσεις 

ενός επιθεωρητού των εισπρακτόρων, ενός εισπράκτορα επί των 

σιδηροδρομικώς εισαγόμενων εγχώριων προϊόντων, πέντε ετέρων 

εισπρακτόρων δια τα πέντε φυλάκια εις τας εισόδους της πόλεως, ενός 

τοιούτου επί των εισαγόμενων ζώων και ενός βοηθού των εισπρακτόρων, 

οι μισθοδοσίες των οποίων θέλουσι καλυφθώσι, εκ του αποθεματικού 

τρέχοντος χρήσεως, διότι δεν έχουν περιληφθεί εις την σύνταξη του 

προϋπολογισμού τρέχοντος έτους219. 

 

4.2. Αγροφύλακας 

Οι αγροφύλακες συγκροτούσαν ένστολο και κατά περιόδους ένοπλο 

σώμα, επιφορτισμένο με την περιφρούρηση της ιδιωτικής και δημόσιας 

(αγροτικής) περιουσίας. Η Αγροφυλακή ή Αγροτική Αστυνομία 

πρωτοεμφανίστηκε ως έννοια στο νεοσύστατο Βασίλειο της Ελλάδος 

με το Βασιλικό Διάταγμα της 31ης Δεκεμβρίου 1836 «Περί προφυλάξεως 

των δενδροφυτειών κ.τ.λ.»220. Ο διορισμός των αγροφυλάκων ανετέθη 

στους Δημάρχους και τους Νομάρχες. Σο σύστημα αυτό 

δυσλειτουργούσε, αφενός λόγω της οικονομικής αδυναμίας των 

Δήμων, αφετέρου λόγω της πατροπαράδοτης συνήθειας από την 

εποχή της τουρκοκρατίας, κατά την οποία η φύλαξη των κτημάτων 

ανετίθετο από τον ιδιοκτήτη σε πρόσωπα της εμπιστοσύνης του. Για 

την άρση αυτών των εμποδίων εκδόθηκε ο Νόμος ΣΞ' της 15ης επ. 

                                                 
218 1916, 13. 
219 1920, 9. 
220 Β. Δ. 31-12-1836/12-01-1837, ΥΕΚ 82, 31-12-1836. τ. Α΄, 422 – 423 «Περί 

προφυλάξεως των δεντροφυτειών κ.τ.λ.». 
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1856 με τον οποίο η εκλογή των αγροφυλάκων ανατίθετο στους 

ιδιοκτήτες των κτημάτων221. Με το Νόμο ΓΙΗ' του 1907 «Περί 

Αγροφυλακής», η εκλογή των αγροφυλάκων γινόταν από τους 

ιδιοκτήτες, με μυστική ψηφοφορία και υπόκειται στην τελική έγκριση 

του Ειρηνοδικείου222. Σο Νομοθετικό Διάταγμα της 2ας Υεβρουαρίου 

1923 «Περί Αγροτικής Ασφαλείας» διευθέτησε τα ζητήματα 

πρόσληψης αγροφυλάκων223. τη σύγχρονη εποχή, η οργάνωση και οι 

αρμοδιότητες του θεσμού αναπτύχθηκαν με το Ν. Δ. 3030/1954 «Περί 

Αγροφυλακής»224 και το Β. Δ.171/1966, «Περί κυρώσεως του κανονισμού 

Τπηρεσιών Αγροφυλακής»225. Η Αγροφυλακή οργανώθηκε κατά το 

πρότυπο της Φωροφυλακής, ως πολιτικό σώμα, με αποστολή την 

ασφάλεια των αγροτικών κτημάτων των υφισταμένων εκτός δασικής 

περιοχής και σχεδίου πόλεων, κωμοπόλεων και χωριών με 

αρμοδιότητα τη πρόληψη και καταστολή αγροτικών αδικημάτων, τη 

φύλαξη των αγροτικών κτημάτων, την επιστασία της διανομής των 

αρδευτικών υδάτων καθώς και διάφορους διακανονισμούς βοσκών 

κλ.π. Μετά την ψήφιση σχετικού νόμου το 2011 έπαψε να υφίσταται ως 

υπηρεσία και οι αρμοδιότητές της υπήχθησαν στις εκάστοτε Δασικές 

Τπηρεσίες, ενώ το προσωπικό της μετατάχθηκε στις νέες 

περιφερειακές δασικές υπηρεσίες226.  

   Κατά την συνεδρία της 7ης Δεκεμβρίου 1912, αναγνωσθείσης έγγραφου 

αναφοράς των κατοίκων Υλωρίνης, προς τον Αστυνομικόν Διευθυντήν, 

                                                 
221 Ν. ΣΞ΄ 15-09-1856, ΥΕΚ 51, 26-09-1856. τ. Α΄, 297 – 298 «Περί αγροφυλακής». 
222 Ν. ΓΙΗ' 10-06-1907, ΥΕΚ 51, 15-06-1907. τ. Α΄, 461 – 468 «Περί αγροφυλακής». 
223 Ν. Δ. 02-02-1923, ΥΕΚ 121, 10-05-1923. τ. Α΄, 834 – 847 «Περί Αγροτικής 

Ασφαλείας (αναδημοσίευσις)». 
224 Ν. Δ. 3030 06-10-1954, ΥΕΚ 244, 11-10-1954. τ. Α΄, 2025 – 2050 «Περί 

Αγροφυλακής». 
225 Β. Δ. 171 11-02-1966, ΥΕΚ 42, 01-03-1966. τ. Α΄, 233 – 264 «Περί κυρώσεως του 

Κανονισμού Τπηρεσιών Αγροφυλακής». 
226 Ν. 3938 28-03-2011, άρ. 21, ΥΕΚ 61, 31-03-2011. τ. Α΄, 1678 – 1679 «ύσταση 

Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Τπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη και άλλες διατάξεις». 
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ζητούντων ως αγροφύλακας των κτηματικών περιφερειών, έλτση, 

Ουρδέσι και ούβα – Ρέκας, τον Κάλιον Μήτου και Αθανάσιον 

Φαλβατζήν, απεφασίσθη όπως και εκ μέρους της Δημαρχίας, 

συστηθώσιν οι ανωτέρω κύριοι εις την Διέθυνσιν της Αστυνομίας, ως 

πραγματικώς κατέχοντες άπαντα τα εχέγγυα της ευδόκιμου 

υπηρεσίας227. 

   Ο Δήμαρχος, Ιωάννης Θεοδοσίου, την 12η Ιουλίου 1926, εισηγούμενος  

επί του ζητήματος της αγροτικής ασφάλειας και αγροφυλακής 

της περιφέρειας Δήμου Υλωρίνης, γνωρίζει εις το δημοτικό 

συμβούλιο, ότι συμφώνως τω άρθρο 19 του από 20ης Μαΐου ε. 

έ. Νομοθετικού Διατάγματος, περί αγροτικής ασφάλειας και 

αγροφυλακής, δέον να υποδείξη έξι κατάλληλα πρόσωπα εις 

το διπλάσιον, όπως διορισθώσιν ως πραγματογνώμονες υπό 

του Εποπτικού υμβουλίου της αγροτικής περιοχής Υλωρίνης, 

προς εκτίμηση γενόμενης ζημίας. Σο δημοτικό συμβούλιο, 

λαβών υπόψη την πρόταση του κ. Δημάρχου, ίδον και το άρθρο 

19 παρ. α) του από 20ης Μαΐου ε. έ. Νομοθετικού Διατάγματος 

περί αγροτικής ασφαλείας, προτείνει ως κατάλληλα πρόσωπα 

δια τον διορισμό πραγματογνωμόνων προς εκτίμηση των 

αγροτικών ζημιών της αγροτικής περιφέρειας Υλωρίνης, τους 

Αριστείδη Βαλασιάδη, πύρο Παπούλια, Ιωάννη αμαρά, 

Κωνσταντίνο Νεράτη, Ιωάννη άββα και Νικόλαο Γάστη228. 

 

4.3. Οδοκαθαριστής 

Ο οδοκαθαριστής είναι υπάλληλος του Δήμου, επιφορτισμένος με την 

καθαριότητα των δρόμων, των πάρκων, των παιδικών χαρών, των 

σχολείων και άλλων δημόσιων χώρων. Παλιότερα είχε στην διάθεση 

                                                 
227 1912, Γ. 
228 1926, 18. 
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του ένα καρότσι, μια σκούπα και ένα φαράσι. ήμερα υπάρχουν τα 

μεγάλα απορριμματοφόρα οχήματα, τα οποία χωράνε μεγάλο όγκο 

σκουπιδιών, εξαιτίας του μηχανισμού που φέρουν, ο οποίος τα 

συμπιέζει και τα συνθλίβει για να έχουν μικρότερο όγκο. Επίσης 

υπάρχουν και οι υδροφόρες που πλένουν τους δρόμους, αλλά και τα 

μεγάλα αναρροφητικά σάρωθρα. 

   Η απαγόρευση εφεξής της εν αγγαρεία υπηρεσίας, αναγκάζει την 

δημοτική αρχή το 1912, να προβεί στην πρόσληψι επιπλέον 

οδοκαθαριστών προς τους υπάρχουσι και τούτο έως ότου καθαριστή η 

πόλις229. 

   Οι μισθοί των οδοκαθαριστών, για το έτος 1913, ανέρχονται σε 15.000 

γρόσια, σύμφωνα με τον σχετικό προϋπολογισμό230.  

 

4.4. Σοιχοκολλητής 

Η δημοσιοποίηση των σχετικών με την λειτουργία του Δήμου 

αποφάσεων και εγγράφων, γίνεται με τοιχοκόλληση, στις περιπτώσεις 

που αυτό απαιτείται. Ο υπάλληλος που αναλαμβάνει αυτή την 

διαδικασία ονομάζεται τοιχοκολλητής.  

   Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί η αντικατάσταση του γραμματέα 

του Δήμου, εξαιτίας της ανεπάρκειάς του, η οποία και συζητείται στο 

Δημοτικό υμβούλιο της 7ης Δεκεμβρίου 1912. Η κοινοποίση της 

απόφασης πραγματώνεται μέσω της τοιχοκόλλησής της: αποφασίζεται 

όπως διά κοινοποιήσεως τοιχοκολλητού ζητηθεί αντικαταστάτης αυτού, 

φέρον τα απαιτούμενα από του νόμου προσόντα231. 

 

 

                                                 
229 1912, Γ. 
230 1913, ΙΒ. 
231 1912, Γ. 
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4.5. Δασοφύλακας 

Κύριο καθήκον του δασοφύλακα αποτελεί η προστασία των δασών και 

των δασικών εκτάσεων από τις πυρκαγιές, τις καταστροφές, τις 

δασικές παραβάσεις και καταπατήσεις. Είναι υπεύθυνος για τη 

φύλαξη και προστασία του δασικού πλούτου από κάθε κίνδυνο 

αλλοίωσης ή καταστροφής του. τα καθήκοντά του περιλαμβάνονται 

η αστυνόμευση των δασών για την αποτροπή παραβάσεων (π.χ. 

παράνομη βοσκή, παράνομη υλοτόμηση, έλεγχος της χλωρίδας), η 

διαχείριση ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και η προστασία των 

καταφυγίων των ζώων, η αποτροπή καταπάτησης δασικών εκτάσεων, 

ο εντοπισμός μολύνσεων και ασθενειών στα δένδρα, η προφύλαξη των 

δασών από τις πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, η στελέχωση δασικών 

σταθμών και πυροσβεστικών μονάδων. 

   Σην 3η Ιανουαρίου 1913, απεφασίσθη να διορισθή δασοφύλαξ διά την 

περιφέρεια του βουνού, του αρχόμενου από την εκκλησίαν του Αγίου 

Γεωργίου και λήγοντος κατά την Τψηλήν βρύσην, με μισθόν 120 γρόσια 

κατά μήνα232. 

   Ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας χρήσεως 1925-1926, προβλέπει 

την ύπαρξη στην υπηρεσία του Δήμου, δύο (2) δασοφυλάκων, λόγω 

του ότι η περιοχή ευθύνης τους, είναι ιδιαίτερα μεγάλη233. 

 

4.6. Παιδονόμος 

Ο παιδονόμος είναι το άτομο εκείνο, στο οποίο ανατίθεται η 

επιτήρηση των παιδιών που φιλοξενούνται σε ένα ίδρυμα ή σε ένα 

εκπαιδευτήριο. Είναι επιφορτισμένος για την σωστή και αρμόζουσα 

συμπεριφορά, κατά την διάρκεια της ημέρας, και για τα εκτός του 

σχολείου παιδιά. Κατά το παρελθόν, ο παιδονόμος αποτελούσε 

                                                 
232 1913, Ε. 
233 1925, 2. 
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αναπόσπαστο κρίκο στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής της 

πολιτείας στη διαπαιδαγώγηση των νέων. Για τα σημερινά δεδομένα, 

η ύπαρξη του παιδονόμου, ο οποίος, γυρίζοντας στην πόλη, θα 

επέβαλε την τάξη και κανόνες καλής συμπεριφορά στα παιδιά, 

φαντάζει ως αδιανόητη τακτική. Αναφορές στο αξίωμα του 

παιδονόμου, εντοπίζονται και σήμερα, στα ορφανοτροφεία, τις 

κατασκηνώσεις και σε άλλο αρχειακό υλικό234. 

   Ο Δ. Μεκάσης επισημαίνει ότι ο Δήμος Υλώρινας προσλάμβανε με 

συμβάσεις παιδονόμους για να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των 

παιδιών στους δρόμους. Ψς πρώτο παιδονόμο κατονομάζει, το 1912, 

τον Καπετάν Αντώνη Ζώη από το Μορίχοβο, τον οποίο και 

χαρακτηρίζει ωα άνθρωπο βαρύ και αυστηρό. Δεύτερος παιδονόμος 

ήταν ο Διαταγανάκης, πιο γνωστός στη Υλώρινα ως Διαταγάνας, 

Μακεδονομάχος από την Κρήτη και κατά διαστήματα δημοσιογράφος. 

Ήταν άνθρωπος πιο ήπιου χαρακτήρα από τον προκάτοχό του και δεν 

χτυπούσε ποτέ τα παιδιά235. 

  Μεσα στο πλαίσιο αυτό, διά την Παιδονομία, το Δημοτικό υμβούλιο 

της Υλώρινας, το 1925, αποφασίζει διά την καλήν εκτός των σχολείων 

και του οίκου συμπεριφορά των μαθητών απάντων των σχολείων 

διατίθεται πίστωση εκ δραχμών δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων 

(14.400) καθ΄ έτος προς διορισμό κατάλληλου παιδονόμου, εις ον είναι 

ανατεθειμένη και η εποπτεία επί της καθαριότητας της πόλεως, με 

μηνιαίο μισθό δραχμών 1.200236. 

 

 

 

                                                 
234 Δεμέτης, Γ. (2013). Ο Παιδονόμος. Ημέρα τση Ζάκυθος. *18/4/2013+. Διαθέσιμο 

στο: http://imerazante.gr/2013/04/18/63413 (ημερομηνία πρόσβασης: 13/06/2015). 
235 Μεκάσης, Δ. (1996). ό. π., 155 – 156. 
236 1925, 2. 

http://imerazante.gr/2013/04/18/63413
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4.7. Μαία 

Η μαμή ή μαία είναι πατροπαράδοτη ιατρική βοηθός, που είναι 

γνωστή σε όλες τις κοινωνίες και τους πολιτισμούς. Βοηθάει τις έγκυες 

γυναίκες και τα μωρά τους, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά 

και μετά τη γέννα. 

   τον προϋπολογισμό του έτους 1916 προβλέπεται κονδύλιο για την 

αμοιβή μαιών237. Σην 26η Μαΐου 1916, με απόφαση του συμβουλίου, 

προσλαμβάνεται διπλωματούχος μαία, παρά τις αντιδράσεις των 

Οθωμανών σύμβουλων, που θεωρούν την πρόσληψη περιττή. 

Αναλύοντας το σκεπτικός τους μέσα στο Δημοτικό υμβούλιο οι 

Οθωμανοί σύμβουλοι σημειώνουν ότι θεωρούσι περιττήν την 

πρόσληψη μαίας διπλωματούχου καθόσον ουδέποτε θα λάβωσιν αυτοί 

ανάγκη αυτής, αφού υπάρχουσιν άλλαι άνευ διπλώματος εξασκούσαι 

ελευθέρως το επάγγελμα και προς ταύτας πάντοτε καταφεύγουσι οι 

Οθωμανοί. Είναι υφιστάμενη η ανάγκη πρόσληψης μαίας 

διπλωματούχου, αλλά επειδή δεν θα την καλούσι οι κάτοικοι, φρονεί ότι 

η δαπάνη αυτή θα είναι επί ματαίω να προσληφθεί μαία διπλωματούχος 

η οποία θα μισθοδοτείται από τον δήμο238. 

 

4.8. Μουσικός 

Μουσικοδιδάσκαλος για τον καταρτισμό των μαθητών των σχολείων, 

και την μετέπειτα στελέχωση μουσικού συλλόγου «Ορφεύς», 

προσλαμβάνεται από τον Δήμο το 1925. Η σχετική απόφαση του 

Δημοτικού υμβουλίου αναφέρει: Διά τον καταρτισμό των μαθητών 

των σχολείων της πόλεως εις την μουσική ως και δια τον καταρτισμό της 

μπάντας και ορχήστρας του μουσικού συλλόγου «Ορφεύς» Υλωρίνης 

διατίθενται πίστωσης εκ δραχμών 18.000, διά την πληρωμή του 

                                                 
237 1916, 3. 
238 1916, 8. 
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μουσικοδιδάσκαλου με μισθό κατά μήνα εκ δραχμών 1.500 

υποχρεούμενος της μουσικής239. 

 

Σο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στον δήμο Υλώρινας είναι 

κυρίως έκτακτο και ορισμένου χρόνου ή έχει συνάψει σύμβαση 

εργολαβικού τύπου. Σέτοιου τύπου συμβάσεις που προκύπτουν μετά 

από δημοπρασία συνάπτουν με την δημοτική αρχή, οι ενοικιαστές των 

φόρων, στους όποιους ανατίθεται η είσπραξη των φόρων και η 

απόδοση τους στον Δήμο, αφού παρακρατηθεί από μέρους τους το 

ποσοστό που τους αντιστοιχεί. Η πρακτική αυτή, εφαρμοζόταν 

ευρύτατα για τον ίδιο σκοπό την εποχή της Οθωμανικής διοίκησης. 

τους δασοφύλακες και τους αγροφύλακες, ανατίθενται αρμοδιότητες 

όπως της περιποίησης των δέντρων, παράλληλα με τα κύρια τους 

καθήκοντα. Οι οδοκαθαριστές και ο τοιχοκολλητής, έχουν 

συγκεκριμένα καθήκοντα. Ο αριθμός των οδοκαθαριστών, 

μεταβάλλεται αναλόγα με τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν. 

Παιδονόμος και μουσικοδιδάσκαλος, προσλαμβάνονται στα πλαίσια 

της καλύτερης διαπαιδαγώγησης και κατάρτισης της νεολαίας. Σέλος, 

τις υπηρεσίες της προσφέρει και η μαία, που αποτελεί το στήριγμα των 

εγκύων πριν και μετά την γέννα και απαντάται διαχρονικά. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
239 1925, 2. 
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5η θεματική κατηγορία: Δομημένο περιβάλλον 

ΣΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΟΤΜΕ ΣΑ 

παραθέματα εκείνα που αναφέρονται στις παρεμβάσεις του 

Δήμου στον πολεοδομικό ιστό της πόλης, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού 

(χέδιο πόλης) όσο και σε επίπεδο υλοποίησης (Απαλλοτριώσεις). 

Εστιάζουμε, επίσης, σε Οικιστικά, Εκπαιδευτικά και Εκκλησιαστικά 

ζητήματα, όπως και σε συγκριμένες περιοχές του Δήμου, όπως είναι το 

φαγείο και το Αποξηραντήριο δερμάτων, αλλά και στο Ποτάμι και την 

Αγορά, τα δύο σημαντικότερα κέντρα της κοινωνικής δραστηριότητας 

της πόλης. 

 

Πίνακας 11: Κατανομή αναφορών κατά κατηγορία στη θεματική 

κατηγορία «Δομημένο περιβάλλον» 

Θεματική: Δομημένο περιβάλλον 
υχνότητα 

(Ν) 

Ποσοστό 

(%) 

φαγείο 57 3,5 

Αποξηραντήριο δερμάτων 21 1,3 

Οικιστικά ζητήματα 338 21,0 

χέδιο πόλης 328 20,4 

Απαλλοτριώσεις 33 2,1 

Ποτάμι 134 8,3 

Αγορά 137 8,5 

υντήρηση – επισκευές 379 23,6 

Εκκλησιαστικά ζητήματα/Νεκροταφεία 115 7,1 

Εκπαιδευτικά ζητήματα 67 4,2 

ύνολο 1609 100,0 
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ε σύνολο 1609 αναφορών, που αποδελτιώθηκαν για τη συγκεκριμένη 

θεματική, οι κατηγορίες υντήρηση – επισκευές (379-23,6%), Οικιστικά 

ζητήματα (338-21,0%) και χέδιο πόλης (328-20,4%) συγκεντρώνουν τη 

μεγαλύτερη συχνότητα. Ακολουθούν οι κατηγορίες Αγορά, Ποτάμι  και 

Εκκλησιαστικά ζητήματα/Νεκροταφεία με 137 (8,5 %), 134 (8,3 %) και 

115 (7,1%) αντίστοιχα. Σέλος, εμφανίζονται οι κατηγορίες 

Εκπαιδευτικά ζητήματα με 67 αναφορές (4,2%), φαγείο με 57 

αναφορές (3,5%), Απαλλοτριώσεις  με 33 αναφορές (2,1%) και 

Αποξηραντήριο δερμάτων με 21 αναφορές (1,3%) (Πίνακας 11). 

   Σο περιβάλλον διακρίνεται σε φυσικό, που σχηματίζεται από τα 

φυσικά αγαθά, το νερό, τη θάλασσα, τον αέρα, τη χλωρίδα, την πανίδα 

και σε ανθρωπογενές, που σχηματίζεται από την ανθρώπινη 

παρέμβαση. το ανθρωπογενές περιβάλλον περιλαμβάνεται και το 

δομημένο. Οι γεωγραφικές περιοχές που δέχονται σοβαρή επιρροή 

από τον άνθρωπο, στην προσπάθεια του να δημιουργήσει υποδομές, 

συγκαταλέγονται στο δομημένο περιβάλλον. την περίοδο έρευνας 

(1912-1926), οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο φυσικό 

περιβάλλον της Υλώρινας έχουν σκοπό την δημιουργία των 

απαραίτητων υποδομών, για την αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης 

των δημοτών. Οι απαραίτητες αυτές υποδομές απουσίαζαν πλήρως ή 

υπολειτουργούσαν, κατά την διάρκεια της οθωμανοκοκρατίας. Μετά 

την ενσωμάτωση της περιοχής στην Ελληνική επικράτεια, η δημοτική 

αρχή, με την ανάληψη των καθηκόντων της, θέτει ως προτεραιότητα 

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων εκείνων 

παρεμβάσεων, που θα καταστήσουν την πόλη λειτουργική και 

σύγχρονη, για τα δεδομένα της εποχής. 
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5.1. φαγείο 

Η σφαγή ζωών που δεν πραγματοποιείται σε οργανωμένα σφαγεία, 

εγείρει άμεσα ζητήματα δημόσιας υγιεινής. Η απόλυτη ανάγκη 

ίδρυσης σφαγείου, χάριν της υγείας της πόλεως και των συμφερόντων 

του Δήμου, υποχρεώνει το δημοτικό συμβούλιο, την 7η Μαρτίου 1913, 

να εγκρίνει την κατασκευή του, με βάση το σχέδιο που συνέταξε ο 

αρμόδιος μηχανικός240. Σην κατασκευή αναλαμβάνει ο τελευταίος 

μειοδότης εργολάβος, κ. Μιχαήλ Δανιήλ, κάτοικος Υλώρινας241. Σο 

συμβούλιο την 11η Απριλίου 1913, εγκρίνει τα κεφάλαια του σχεδίου, 

που υπέβαλε ο εργολάβος, ανερχόμενα στο ποσό των 5.000 γροσίων242. 

    Η τροποποίηση του πρώτου σχεδίου εξετάζεται και τελικά 

εγκρίνεται την 4η Δεκεμβρίου 1913: 

Ψσαύτως κατά την αυτήν συνεδρίαν, ανεγνώσθη έκθεση του 

νομομηχανικού Υλωρίνης κ. Βάκη, υπό ημερ. 16η Οκτωβρίου 

1913, αποφαινομένου τούτου ότι κατόπιν και προφορικής και 

εγγράφου αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου, δια ζυγούς 

στερεότητος και εξυπηρετήσεως της ανάγκης του δημοτικού 

σφαγείου, θεωρηθείσα απαραιτήτως αναγκαία η τροποποίηση 

του πρώτου σχεδίου του εν λόγω κτιρίου, υπό την σημερινήν 

κατάστασην ανέρχονται εις γρόσια τριάκοντα οκτώ χιλιάδες 

και εννιακόσια εξήντα οκτώ, αντί του αρχικώς 

αποφασισθέντος και εν τω προυπολογισμό φηφισθέντος, εως 

του συνόλου του ποσού εξ είκοσι πέντε χιλιάδων γροσίων. Σην 

του κ. νομομηχανικού επί τούτου έκθεση λάβοντες υπ΄ όψει, 

ενεκρίθη και απεφασίσθη να καταβληθή τω κ. εργολάβω δια 

την οικοδόμηση του κτιρίου του σφαγείου, ολόκληρον το ποσόν 

                                                 
240 1913, Θ. 
241 1913, Υ. 
242 1913, ΙΑ. 
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ανερχόμενον εις γρόσια τριάκοντα οκτώ χιλιάδες και 

εννιακόσια δέκα οκτώ. Προς κάλυψιν των ανωτέρω τριών 

ποσών, μη προβλεπόμενων εκ του ετήσιου προϋπολογισμού, 

απεφασίσθη να αποσπασθή το ποσό τούτο, από τα διά την 

περιτοίχωση του ποταμού ψηφισθέντα ποσά μη 

χρησιμοποιηθέντα διά τον άνω σκοπόν, ελλείψει λίθων ένεκεν 

της απαγορευτικής διαταγής υπό των στρατιωτικών αρχών 

λόγω της καταστάσεως χρήσεως εκρηκτικών υλών προς 

εξόρυξιν λίθων243. 

το ίδιο συμβούλιο αναγνώσθη αίτησις του Ρασίτ Φαφάς, ζητούντος 

αποζημίωσιν εκατόν λιρών οθωμανικών, διά την αποξένωση του 

οικοπέδου του, όπερ κατελήφθη υπό της Δημοτικής αρχής δι’ ανάγκας 

του Δήμου, επί του οποίου εκτίσθη το δημοτικόν σφαγείον. Η αίτηση 

αυτή εκρίθη δίκαια και απεφασίσθη η πληρωμή του άνω ποσού από το 

δημοτικό ταμείο. 

   Η δημαρχιακή επιτροπή την 25η Μάιου του 1914244, εκφράζει τις 

ενστάσεις και τον προβληματισμό της, για το κόστος κατασκευής του 

σφαγείου, καθώς όπως αναγράφεται, μανθάνομεν χρησιμοποιήθη προς 

ανέγερση αυτού έτοιμον υλικόν οικοδομήσιμον (ξυλεία και πέτρα) 

ανήκον εις τον δήμον, εξοικονομήθη δε τούτο εξ όλου των μετά την 

κατάληψη της πόλεως καταστραφέντων μαγαζείων, των διά την ετήσιαν 

εμπορικήν πανήγυριν προορισμένων. Για τους λόγους αυτούς η 

δημαρχιακή επιτροπή, διατυπώνει γνώμη υπέρ του λεπτομερούς 

ελέγχου και της εκτίμησης του κτιρίου. 

   Σην 26η Μαΐου 1916, ψηφίζεται με απόφαση του συμβουλίου,ποσό 

ύψους 293.80 δραχμών, ίνα επιχωματωθή και αμμοστρωθή ο περίβολος 

                                                 
243 1913, ΙΗ. 
244 Πρακτικό 19/05/1914 *Φωρίς αρίθμηση+. 
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του δημοτικού σφαγείου και κατασκευασθή ακρότοιχος μιας πλευράς 

του διά αυτού διερχόμενου αύλακος245. 

 

 

5.2. Αποξηραντήριο δερμάτων 

Η μη ύπαρξη ιδιαιτέρου καταστήματος προς αποξήρανσιν των νωπών 

δερμάτων πλήττει την δημόσια υγεία και τα συμφέροντα του Δήμου. 

Κατά τον τρόπο αυτό αποφασίζεται, το 1913, η άμεση ανέγερσή του, με 

δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους246. 

Μετά από διεξαγωγή μειοδοτικής δημοπρασίας, ανακηρύσσεται 

εργολάβος του έργου, ο κ. Μιχαήλ Δανιήλ, κάτοικος Υλώρινας247. Σο 

κτίριο αποφασίζεται να ενοικιαστεί για έξι και μισό μήνες, στον 

ενοικιαστή που θα εισπράττει τον σχετικό φόρο: Προς αποξήρανσιν 

νωπών δερμάτων έξω της πόλεως δαπάνης του δήμου ανεγερθέντος 

κτιρίου διά εξ ήμιση μήνας,  ήτοι από την 15ην Ιουνίου 1913 μέχρι τέλους 

προσεχούς Δεκεμβρίου 1913, με το δικαίωμα να εισπράττει ο ενοικιαστής 

από μεν τα νωπά δέρματα των μικρών κτηνών δέκα παράδες εξ εκάστου 

κομματιού από δε τα μεγάλα προς εν γρόσιον. Από δε τα ξηρά τα 

μεταφερόμενα εκ των χωρίων προς τέσσαρας παράδες διά εκατόν 

τεμάχια διά τα μικρά και προς είκοσι παράδες διά τα μεγάλα. Από δε τα 

δέρματα τα μεταφερόμενα εκ Κορυτσάς και διανυκτερεύοντα εν τη 

πόλει μας προς δύο παράδες δι΄ έκαστον248. 

 

5.3. Οικιστικά ζητήματα  

Η ανάγκη διαρρύθμισης των οδών της πόλης, απαιτεί σύμφωνα με την 

πρόταση του δημάρχου την κοπή διάφορων κτιρίων, και για τον σκοπό 

                                                 
245 1916, 8. 
246 1913, Θ. 
247 1913, Υ. 
248 1913, ΙΓ. 
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αυτό ζητείται και εγκρίνεται από το συμβούλιο της 21ης Μαρτίου 1913, 

η ψήφιση ποσού μέχρι 3.000 γροσίων, για την αποζημίωση των 

ιδιοκτητών τους249. 

   Σην 2α Οκτωβρίου 1914, ο πρόεδρος του συμβουλίου διατυπώνει 

διαμαρτυρίαν προφορικήν κατά του δημότη κ. Γεώργιου Βαραδίνη, όστις 

διά να αυξήσει τον χώρον της αυλής της οικίας του, ύψωσεν τοίχο και 

τοιουτοτρόπως περιόρισε τον δημόσιον δρόμον. Παρεκλήθη ο κ. 

Δήμαρχος να προβεί εις τας αναγκαία κατ΄ αυτού διαβήματα250.  

   Σην 6η Μαρτίου 1915, κατά πρότασιν του εκ των συμβούλων κ. 

Γεωργίου τεφάνου, αποφασίζεται να ονομασθούν οι οδοί της πόλεως 

μας και να αριθμηθούν αι οικίαι, ως και τα καταστήματα. Προς τον 

σκοπόν τούτον ανατίθενται εις τον μηχανικόν του δήμου να κατανείμει 

την πόλιν εις συνοικίας, καθορίζων την αρχήν και το τέλος εκάστης251. 

   Η έκθεση της επιτροπής, που ανέλαβε την ονομασία των οδών και 

των πλατειών της πόλης, εγκρίνεται στο συμβούλιο της 4ης Μαΐου 

1915252. Ακολουθεί η κατασκευή και η τοποθέτηση των σχετικών 

πινακίδων, που απασχολεί το συμβούλιο της 12ης Ιουνίου 1915253. 

Λαμβάνονται δύο σχετικές αποφάσεις, η πρώτη: 

Περί εγκρίσεως της υπ’ αριθ. 752, διακηρύξεως του δημάρχου 

περί μειοδοτικής δημοπρασίας, προς κατασκευή πινακίδων δια 

την ονομασίαν των οδών. Επί του αντικειμένου τούτου, ο 

Δήμαρχος υπέβαλεν στο συμβούλιο την υπ΄ αριθ. 752 

διακήρυξήν του, περί μειοδοτικής δημοπρασίας προς 

κατασκευή 200 πινακίδων διά την ονομασίαν των οδών και 

πλαταιών της πόλεως Υλωρίνης, καθώς και τον υπό της 

                                                 
249 1913, Υ. 
250 1914, ΙΖ. 
251 1915, 35. 
252 1915, 41 
253 1915, 43. 
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τεχνικής υπηρεσίας του δήμου συνταχθέντα προϋπολογισμό, 

δαπάνης δρ. 324 και των συναφών υποχρεώσεων και 

επρότεινεν όπως το συμβούλιο εγκρίνει αυτόν. Σο συμβούλιο 

λαβόν υπ΄ όψει την πρότασιν του δημάρχου, την ανωτέρω 

διακήρυξιν και τον προϋπολογισμό και της δαπάνης δρ. 324, 

εγκρίνει την υπ’ αριθ. 752 διακήρυξιν του κ. Δημάρχου, περί 

κατασκευής πινακίδων διά την ονομασίαν των οδών και 

πλαταιών της πόλεως. 

Και η δεύτερη: 

Περί χορηγίας πιστώσεως εις δρ. 324, διά την κατασκευήν 

πινακίδων ονομασίαν των οδών και πλαταιών της πόλεως 

Υλωρίνης. Επί του αντικειμένου τούτου, ο Δήμαρχος 

επρότεινε όπως το συμβούλιον, χορηγήσει εκ του 

αποθεματικού κεφαλαίου του προϋπολογισμού του Δήμου 

τρέχοντος έτους, κεφ. ΙΒ΄ αρθρ. 1, πίστωσιν εις δραχ. 324, διά 

την κατασκευήν 200 πινακίδων, δια την ονομασίαν των οδών 

και πλαταιών της πόλεως Υλωρίνης, ων η κατασκευή θέλει 

εκτεθεί εις μειοδοτικήν δημοπρασίαν. Σο συμβούλιον λαβών 

υπ’ όψει την πρότασιν του δημάρχου, χορηγεί εκ του 

αποθεματικού κεφαλαίου του προϋπολογισμού του δήμου 

τρέχοντος έτους, κεφ. ΙΒ΄ αρθρ. 1, πίστωσιν εις δραχ. 324, δια 

την κατασκευήν 200 πινακίδων, διά την ονομασίαν των οδών 

και πλαταιών της πόλεως Υλωρίνης. 

Σο κέντρο της πόλης, την εποχή εκείνη, δεν έχει την επιθυμητή 

αισθητική εικόνα. Για τον λόγο αυτό, την 9η Ιουλίου 1915, ο Δήμαρχος 

εισηγείται την ρυμοτομία της οδού Βενιζέλου: 

Επί του αντικειμένου τούτου, ο Δήμαρχος εισηγήσατο, ότι είναι 

επιτακτική ανάγκη, να ρυμοτομηθεί η οδός Βενιζέλου, να 

καταρρυφθώσι τα σεσαθρωμένα οικήματα και να δοθή η όψις 
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της οδού μετά τούτο, διότι η οδός αυτή είνε μία από τας 

κεντρικοτέρας και ως εκ τούτου τούτων κείνται όλα σχεδόν τα 

κέντρα αναψυχής της πόλεως, ήτοι παρίσταται εις τα όμματα 

όλων, η πόλις εις αθλίαν κατάστασιν, ευρισκόμενη διά της 

ρυμοτομίας της οδού τούτης, όχι μόνον θα εξωραϊστή το τμήμα 

εκείνο της πόλεως, αλλά και θα δοθή μία ώθησις, προς 

ανέγερσιν εκατέρωθεν μεγαλοπρεπών οικοδομημάτων. Σο 

συμβούλιον λαβών υπ’ όψει την πρότασιν του Δημάρχου και 

θεωρούσι ως επείγουσαν ανάγκην την ρυμοτομίαν της οδού 

Βενιζέλου, εγκρίνει να ενεργηθίν όσον το δυνατόν ταχύτερον, 

η ρυμοτομία της οδού Βενιζέλου, ως έχει χαραχθεί εν τω 

σχεδιάγραμματι της ρυμοτομίας254. 

Απαντώντας σε προ ημερησίας ερώτηση του δημοτικού συμβούλου κ. 

Γ. τεφάνου, ο Δήμαρχος Αναστάσιος Ναούμ, την 4η Απριλίου 1916255, 

ιεραρχεί τα έργα που χρήζουν υλοποίησης ως εξής: Εν σχέση προς την 

δεύτεραν επερώτησιν του κ. τεφάνου, έχω να ειπώ ότι πολλά και 

σπουδαία είναι τα έργα τα οποία απαιτούνται να γείνωσι εν τη πόλη 

ταύτη. Εκ τούτων τα μάλλον επείγοντα είναι, η κατασκευή και η 

επισκευή των οδών της πόλεως, οι υπόνομοι, τα υδραγωγεία, ο 

περιορισμός της κοίτης του ποταμού διά τοιχών κ.λπ. την κατηγορία 

αυτή εντάσσει και την επισκευή του υδραγωγείου, επί της οδού ίνη 

Κοντογούρη. 

   την ημερήσια διάταξη, της ίδιας συνεδρίασης256, είναι και το θέμα 

της χορηγίας των αναγκαίων πιστώσεων για την λιθόστρωση και 

επισκευή των δρόμων της πόλης. Μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος 

αναφέρει: 

                                                 
254 1915, 45. 
255 1916, 5. 
256 1916, 5. 
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Όταν μετά τίνα έτη, εξομαλυνόμενων των πραγμάτων, ο 

Δήμος συνάψει δάνειον ενός τουλάχιστον εκατομμυρίου, τότε 

είναι δυνατόν και η ρυμοτομία της πόλεως και οι υπόνομοι και 

η οδοστρωσία και λοιπά να γίνωσι, κατά τας υπαγορεύσεις των 

αναγκών του σημερινού πολιτισμού. 

   Προ του εγγίζοντος χειμώνος, αναλογιζόμενοι τας ανάγκας 

των πολιτών μας και τα παράπονα αυτών, επελήφθημεν και 

πάλιν της λιθόστρωσης των οδών, ελπίζοντες εις την 

υποστήριξη του νέου Νομάρχου. 

   Σο συμβούλιον άκουσον την εισήγησιν του κ .Δημάρχου και 

σκεφθέν ότι η διά λίθων επίστρωσις, των κυριοτέρων οδών της 

πόλεως, γενόμενη με δαπάνην σχετικά μικράν και υπό τας 

καλλιτέρας συνθήκας, αφού θα εκτελείται υπό ειδικών 

τεχνιτών και εις ευτελεστάτην τιμήν και λαβών υπ’ όψιν του, 

τον υποβληθέντα προϋπολογισμόν δαπάνης του 

δημομηχανικού, εγκρίνει την πρότασιν του κ. Δημάρχου και 

χορηγεί την ακόλουθην πίστωσιν, εκ του κεφαλαίου Σ΄ 

άρθρου 2 του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους δια την 

λιθόστρωσιν των ακολούθων οδών:  

 Διά την λιθόστρωσιν των οδών Ναούσης, Αβέρωφ και 

παρόδους δραχ. 750, διά την λιθόστρωσιν της οδού Αγίου 

Γεωργίου δραχ. 990, διά την λιθόστρωσιν της οδού Λεωφόρος 

Β. Κωνσταντίνου δεξιά πλευρά δραχ. 970, διά την 

λιθόστρωσιντης οδού διαδόχου Γεωργίου δραχ. 661,5, διά την 

λιθόστρωσιν της οδού Μοναστηρίου δραχ. 950, διά την 

λιθόστρωσιν της οδού Δραγούμη δραχ. 850, διά την 

λιθόστρωσιν της οδού Αβέρωφ Νομαρχίας δραχ. 560, διά την 

λιθόστρωσινν της οδού Λεωφόρος Β. Κωνσταντίνου αριστερή 
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πλευρά δραχ. 650, διά την λιθόστρωσιν της οδού Βενιζέλου 

δραχ. 800. 

Η Αστυνομική Διεύθυνση υποβάλλει αίτημα για την περίφραξη του 

χώρου μπροστά από το διοικητήριο και την μετατροπή του σε ανθώνα. 

Σο αίτημα αυτό συζητείται την 4η Απριλίου 1916257: Επί του 

προκειμένου, ανεγνώσθη το από 19η Μαρτίου 1916 έγγραφον της 

Αστυνομίας, διά του οποίου ζητείται χορηγία πιστώσεως δραχ. 200, όπως 

δι’ αυτήν περιορισθεί ο έμπροσθεν του διοικητηρίου χώρος και 

μεταβληθεί εις ανθώνα, εκ παραλλήλου προς τον τοιούτον χώρον τον 

έμπροσθεν του κτιρίου του υντάγματος. Ο κ. Δήμαρχος είπεν, ότι αφού 

πρόκειται περί εξωραϊσμού χώρου δημοτικού, όπως δημοτικόν είναι και 

το προ αυτού κτίριον, εν ω έχουσιν εγκατασταθεί αι δικαστικαί αρχαί, 

είναι της γνώμης ότι το δημοτικό συμβούλιο θα φανεί πρόθυμον, να 

ψηφίσει την χορηγία του ζητούμενου τούτου ποσού. Σο συμβούλιο 

εγκρίνει την πρότασιν και χορηγεί πίστωσιν εις δραχ. 200. 

   χετική συζήτηση πραγματοποιείται και την 28η Μαρτίου 1917 για το 

κτίριο της Δημαρχίας258: Επί του προκειμένου εισηγούμενος ο κ. 

Δήμαρχος, εδήλωσεν εις τους κ.κ. υμβούλους, ότι προτίθεται να κάμει 

μικράν δαπάνη προς εξωραϊσμόν του κτιρίου της Δημαρχίας, διότι 

φρονεί ότι απρεπές είναι να παρουσιάζει μίαν ασχήμιαν το Δημαρχείον, 

και επρότεινε όπως το υμβούλιον εγκρίνει μίαν πίστωση εκ του κεφ. στ΄ 

άρθρου 8ου του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ανάλογον διά του 

σκοπού τούτου. Σο συμβούλιον λαβόν υπ’ όψιν την πρόταση του κ. 

Δημάρχου και σκεφθέν ότι διά μικράς δαπάνης, εκλείπει μία ασχήμια 

του Δημαρχείου, χορηγεί πίστωση δραχμών 150, εκ του κεφαλαίου στ΄ 

άρθρου 8ου του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, διά τον σκοπόν τούτον. 

                                                 
257 1916, 5. 
258 1917, 8. 



 157 

   Σο Βασιλικό Διάταγμα με το οποίο εγκρίνεται η ίδρυση νέων 

πλατειών, για την εγκατάσταση κεντρικής αγοράς και σιταγοράς259, 

ανακοινώνεται στο συμβούλιο την 23η Ιουνίου 1920260: 

Επί του προκείμενου αναγιγνώσκεται το δημοσιευθέν Β. 

Διάταγμα από 18η Μαΐου, εις το υπ’ αριθ. 114 φύλλον (τεύχος 

πρώτο) της εφημερίδος της κυβερνήσεως, δι ου εγκρίνεται το 

υποβληθέν απόσπασμα εκ του εγκεκριμένου σχεδίου της 

πόλεως, τροποποιούμενον διά της υπ΄ αριθ. 57 από 8η 

Δεκεμβρίου π. έ. πράξεως του υμβουλίου, διά της ιδρύσεως 

δύο νέων πλατειών και εγκαταστάσεως κεντρικής δημοτικής 

αγοράς και σιταγοράς. Αφού επετεύχθη η έγκριση αυτή 

επρότεινε ο Δήμαρχος όπως, συμφώνως προς το άρθρο 3ον του 

Νόμου 1322 από 16η Απριλίου 1918, το δημοτικό συμβούλιο 

βεβαιώσει διά νέας πράξεως, την εκ της ιδρύσεως των δύο 

νέων πλατειών και εγκαταστάσεως των νέων αγορών δημόσια 

ωφελεία, ίνα κατόπιν της βεβαιώσεως ταύτης προηγηθεί 

αρμοδίως Β. Διάταγμα, επιτρέπον την επί των θέσεων εκείνη 

απαλλοτρίωση ιδιωτικών κτημάτων. Σο συμβούλιο λαβών υπ 

όψει την πρόταση του κ. Δημάρχου, βεβαιώνει ότι η ίδρυση των 

δύο τούτων πλατειών, αποβλέπουσα εις την εγκατάσταση των 

δύο νέων αγορών, της κεντρικής δημοτικής και της σιταγοράς, 

είναι έργο δημόσιας ωφελείας και αναθέτει εις τον κ. 

Δήμαρχο, όπως προβεί εις τας περαιτέρω ενέργειας, διά την 

πρόκλησιν Β. Διατάγματος, διά του οποίου θα επιτρέπεται η 

απαλλοτρίωση ιδιωτικών κτημάτων, εις τα ειρημένας θέσεις. 

                                                 
259 Β. Δ. 18-05-1920, ΥΕΚ 114, 22-05-1920. τ. Α΄, 1042 «Περί τροποποιήσεως του 

σχεδίου της πόλεως Υλωρίνης διά της ιδρύσεως δύο νέων πλατειών κλπ.». 
260 1920, 9. 
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Ο προϋπολογισμός της δαπάνης, για την ισοπέδωση, την 

σκυρόστρωση και την κυλίνδρωση της Λεωφόρου Βασιλέως 

Κωνσταντίνου, οδού Διαδόχου Γεωργίου και οδού Βενιζέλου, είναι ένα 

από τα θέματα συζήτησης, κατά την συνεδρίαση της 23ης Ιουνίου 

1921261: 

Κατά την συζήτηση επί του προκειμένου, παρευρέθη ο 

Δημομηχανικός διά να δώσει τας απαιτουμένας εξηγήσεις. 

Κατά την εισήγηση ανεγνώσθη αναφορά του δημομηχανικού, 

από 28η Απριλίου δια της οποίας υποβάλλει: 1ον) 

Προϋπολογισμό δαπάνης εκ δραχμών 87494 μετά 

διαγραμμάτων διά ισοπέδωση, σκυρόστρωση και κυλίνδρωση 

των οδών Α) Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, Β) Οδού 

Διαδόχου Γεωργίου, Γ) Οδού τεφάνου Δραγούμη και Δ) Οδού 

Βενιζέλου, 2ον) Έγγραφων υποχρεώσεων διά την εκτέλεσιν του 

έργου τούτου. 

   Ο προϋπολογισμός διά έκαστην οδόν συντάχθη ούτως ώστε ο 

Δήμος δύναται να εκθέσει εις δημοπρασία εκείνας τας οδούς 

διά τας οποίας η επισκευή ήθελε θεωρηθεί επείγουσα, ή να 

κάμει διά όλας από κοινού τοιαύτην. 

   Ο εκ των συμβούλων κ. Μιχαήλ Κοντίδης λαβών τον λόγο, 

εθεώρησε σκοπιμότερον να ληφθώσι προσωρινά μέτρα 

επισκευής διά τινες εκ των ειρημένων οδών, είτε π.χ. διά την 

συνήθη λιθόστρωση (καλδερίμι) είτε διά σκυροστρώσεως 

λωρίδος αυτής, δεδομένου ότι η ρυμοτομία των οδών δεν 

εφαρμόσθη ακόμη, απαραίτητο δε θα ήτο να προηγηθεί η 

κατασκευή των υπονόμων, αίτινες διέρχονται διά των οδών 

τοιούτων και έπειτα να γίνη η σκυρόστρωση των οδών. Διά την 

                                                 
261 1921, 3. 
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σκυρόστρωση μάλιστα υποδεικνύει την διά τετράγωνων λίθων 

επίστρωση αυτών, ήτοι πολυδαπανωτέρα, πλην απαλλαγμένη 

των εξόδων συντηρήσεως, των διά σκύρου στρωμένων οδών 

καθ’ έκαστο έτος. 

   Εις τας παρατηρήσεις ταύτας ο Μηχανικός του Δήμου 

επεξήγησε ότι διά την κατασκευή των υπονόμων θα 

απαιτούντο διατυπώσεις και υπολογισμοί, ώστε η κατασκευή 

των οδών τούτων θα ανεβάλετο διά πολύ χρόνον, αφετέρου η 

διά τετράγωνων λίθων επίστρωση είναι τόσο δαπανηρά, ώστε 

αποβαίνει ανεπίτευκτος διά τον ημέτερο Δήμο. Κατ’ ακολουθία 

το μόνο ενδεδειγμένο μέσο κατασκευής των οδών είναι η 

σκυρόστρωση. Σο συμβούλιο παρεδέχθη την άποψη ταύτην και 

κατ’ αρχήν συνήνεσε να γίνει προκήρυξη δημοπρασίας, διά την 

εκτέλεση του έργου τούτου, πλην επειδή ελήφθη υπόψη ότι 

μέχρι την έγκριση της δαπάνης, διενέργειας δημοπρασίας και 

λοιπών διατυπώσεων θα παρέλθει τόσος χρόνος, ώστε δεν 

υπάρχει ελπίς προ του φθινοπώρου να γίνει έναρξις των 

εργασιών, πρέπει να ληφθή φροντίς τουλάχιστο διά την οδό 

τεφάνου Δραγούμη, ευρισκόμενη εις ελεεινή κατάσταση και 

καταστάσα αδιάβατη, να επισκευασθή διά προσωρινών τινών 

μέτρων, επιφορτιζόμενου του δημομηχανικού να ετοιμάση ένα 

προϋπολογισμό της δαπάνης και έπειτα να προβή ο Δήμος εις 

την άμεσον επισκευή. Σο συμβούλιο άκουσαν την εισήγηση 

ταύτην, δέχεται τον προϋπολογισμό δαπάνης, διά την 

ισοπέδωση, σκυρόστρωση και κυλίνδρωση των ως άνω 

ειρημένων οδών και την συγγραφή των υποχρεώσεων, ως 

έχουν διατυπωθεί υπό της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. 

Η κατασκευή πεζοδρομίων για την διαμόρφωση της πλατείας Ερμού 

απασχολούν το συμβούλιο την 20η Μαΐου 1925: Εν προκειμένω 
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εισηγούμενος ο κ. Δήμαρχος, επαρουσίασε προϋπολογισμό δαπάνης 

εκπονηθέντα υπό του δημομηχανικού, διά την μερική ισοπέδωση και 

διαμόρφωση της πλατείας Ερμού, μετά κατασκευής πεζοδρομίου, της 

δαπάνης προϋπολογισθείσας εις δραχμ. 20.000 και προτείνει την λήψη 

σχετικής απόφασης και ψήφιση της απαιτούμενης δαπάνη. Σο Δημοτικό 

υμβούλιο, έχον υπόψη τον ως είρηται προϋπολογισμό δαπάνης και 

κρίνον την εκτέλεση του έργου τούτου επιβεβλημένη και λίαν επείγουσα 

προς διαμόρφωση της ως άνω είρηται πλατείας, ήτις κείται εις το 

κέντρο της πόλεως, δέχεται και εγκρίνει τον ως άνω προϋπολογισμό 

δαπάνης, εκ δραχμών είκοσι χιλιάδων και ψηφίζει ισόποση πίστωση262. 

   Σην 3η Ιουνίου 1925, λαμβάνεται σειρά αποφάσεων, για την 

λιθόστρωση του Ανατολικού τμήματος της δημοτικής αγοράς Υλώρινας, 

για την λιθόστρωση του Δυτικού τμήματος της δημοτικής αγοράς 

Υλώρινας, για την σκυρόστρωση τμήματος της οδού Πρεσπών από της 

οδού Βασιλέως Υιλίππου μέχρι την οδό Λοχαγού Μόδη, για την 

σκυρόστρωση της οδού Βενιζέλου και διά την κατασκευή λιθόστρωτου 

πεζοδρομίου (καλντερίμι) κατά μήκος της δυτικής πλευράς της αγοράς 

και της οδού Πρεσπών από του σκυρόστρωτου μέρους μέχρι της οδού 

Δελαπόρτα. Επίσης, εγκρίνεται η δαπάνη για την κατασκευή ενός 

μικρού υδραγωγείου, προς εγκατάσταση μιας βρύσης, δίπλα στο 

Κουρσούμ Σζαμί263.  

 

5.4. χέδιο πόλης 

Σο σχέδιο πόλης αποτελεί την κατευθυντήρια γραμμή για την 

ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της πόλης. Ψς αντικείμενό του 

ορίζεται, μεταξύ άλλων, η ανασυγκρότηση της δομής της πόλης, η 

οργάνωσή της σε ενότητες - συνοικίες, η ορθολογική κατανομή των 

                                                 
262 1925, 15. 
263 1925, 16. Για το Κουρσούμ τζαμί βλ. παραπάνω υποσημείωση 183. 
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χρήσεων της γης, με εστίαση στην κατοικία, η προστασία του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος και της ιστορικής φυσιογνωμίας της 

πόλης, ο καθορισμός περιοχών ειδικής προστασίας, ο καθορισμός 

περιοχών που χρήζουν ειδικών παρεμβάσεων και ο έλεγχος χρήσεων 

γης σε περιοχές που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν. 

   Σο πρώτο νομοθέτημα που ρύθμιζε θέματα σχετικά με το σχέδιο 

πόλης ήταν το πολεοδομικό Β. Δ. 3-4/15-05-1835 «Περί υγιεινής 

οικοδομής πόλεων και κωμών»264, το οποίο αντικαταστάθηκε με το 

Ν.Δ. «Περί σχεδίων πόλεων και κωμών του κράτους και οικοδομής 

αυτών», που δημοσιεύτηκε τη 16η Αυγούστου 1923 στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως265. Πολλοί επιστήμονες του σχετικού κλάδου, 

αρχιτέκτονες – μηχανικοί, θεωρούν ότι το νομοθέτημα αυτό, μαζί με 

τις κατά καιρούς τροποποιήσεις του, αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο εξελίχθηκε και εξελίσσεται η ελληνική αστική ζωή. 

   Η πρώτη αναφορά στο σχέδιο πόλεως της Υλώρινας266, στο υπό 

εξέταση υλικό, εντοπίζεται στην υπ’ αριθμ. ΙΗ΄ συνεδρίαση του 

δημοτικού συμβουλίου, την 4ης Νοεμβρίου 1913, όπου αναγνώσθηκε 

                                                 
264 Β. Δ. 03/15-04-1835, ΥΕΚ 19, 15-05-1835/27-05-1835. τ. Α΄, 153 – 156 «Περί υγιεινής 

οικοδομής πόλεων και κωμών». 
265 Ν.Δ. 17-07-1923, ΥΕΚ 228, 16-08-1923. τ. Α΄, 1577 – 1600 «Περί σχεδίων πόλεων 

και κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών». 
266 Για το θέμα του σχεδίου της πόλης της Υλώρινας βλ. και: Βοσκοπούλου, Φ. 

(2000). ό. π., 255, 28 – 40. Σσαπάνου-Κωτσοπούλου, Ε. (2002). Η πορεία του ρυμοτομικού 

σχεδίου πόλης Υλώρινας. Υλώρινα: Εκδόσεις Παπακοσμά. Μποσδελεκίδου, Ζ. (2000). 

Η πολεοδομική εξέλιξη της πόλης από την απαρχή της μέχρι το 1939. Αριστοτέλης, 

255, 18 – 38. Οικονόμου, Α., Παπαγιανάκης, Μ. & τόιος, Α. (2013). Για τη Υλώρινα. 

Αρχιτεκτονικά Σοπία του Παρελθόντος. Υλώρινα: τέγη Υιλοτέχνων Υλώρινας – 

Μουσείο ύγχρονης Σέχνης, Περιφερειακή Ενότητα Υλώρινας, Δήμος Υλώρινας, 

Λέσχη Πολιτισμού Υλώρινας. Κωτσόπουλος, . (2014). Πόλις Υλώρινα, 1912 – 2012. Η 

αρχιτεκτονική και η Πολεοδόμηση στην πορεία ενός αιώνα. το Κ. Υωτιάδης, . 

Ηλιάδου-Σάχου & Β. Βλασίδης, (επιμ.), Η Δυτική Μακεδονία: Από την ελληνικό κράτος 

έως σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 118 – 127. Οικονόμου, Α. (2014). Η 

Αρχιτεκτονική της Υλώρινας κατά την Απελευθέρωση. Η Μετάβαση από την 

Ανατολή στη Δύση. το Κ. Υωτιάδης, . Ηλιάδου-Σάχου & Β. Βλασίδης, (επιμ.), Η 

Δυτική Μακεδονία: Από την ελληνικό κράτος έως σήμερα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 

128 – 149. 



 162 

έγγραφο του Διευθυντή Δημοτικών Έργων της Γενικής Διοίκησης, με 

ημερομηνία 18 επτεμβρίου και Αριθ. Πρωτ. 3519, με το οποίο ζητείται 

η παροχή κατάλληλων εργατών οικήματος και άλλων μέσων προς τον 

υπό της Γενικής Διοίκησης διορισμένου μηχανικού A. Lequillon, προς 

κατάστρωσιν και σχεδιασμόν του σχεδίου της πόλεως. Σο συμβούλιο 

λαμβάνοντας υπ’ όψει όλα τα παραπάνω, αποφάσισε την ψήφιση έξι 

χιλιάδων γροσίων για τις δαπάνες του σχεδίου267. 

   Οι πολλές αιτήσεις δημοτών για την ανέγερση νέων κτιρίων ή για 

την επισκευή παλαιών, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση 

ολοκλήρωσης της τοπογράφησης, από τον μηχανικό κ. A. Lequillon, 

που οφείλεται στην έλλειψη κατάλληλου εργαλείου, απαραίτητου για 

την ολοκλήρωση του έργου, αναγκάζουν το συμβούλιο να ζητήσει 

στην συνεδρίαση της 26η Μαΐου 1914, την υποβολή προς έγκριση του 

μέχρι την στιγμή εκείνη έτοιμου σχεδίου, προκειμένου να σταλεί προς 

έγκριση στην γενική διοίκηση, αφού συζητηθούν οι διάφορες 

μεταρρυθμίσεις268.  

   την Ζ΄ συνεδρία της 1η Ιουλίου 1914 ο μηχανικός Lequillon 

παρουσίασε 6 φύλλα του μέχρι τότε συντελεσθέντος μέρους του 

τοπογραφικού χάρτη της πόλεως, μετά του νέου σχεδίου αυτής. Μετά 

την παράθεση των απαραίτητων εξηγήσεων από τον κ. A. Lequillon, 

έγινε εκτεταμένη συζήτηση, εις το τέλος της οποίας το σχέδιον γίνεται 

αποδεκτόν κατά πλειοψηφίαν, μειοψηφισάντων των κ. κ. Θεοδώρου 

Δημούση, Ουζείρ, Μεμέτ, Φατζητζιαφερ και Αβδούλ Γιουσούφ, υπό την 

επιφύλαξιν να μελετήσωσι καλύτερα το σχέδιον της πόλεως και ν’ 

αποφανθώσιν οριστικώς περί της παραδοχής αυτού. Κατόπιν τούτου, 

αποφασίστηκε να μεταβεί στην Θεσσαλονίκη ο κ . Lequillon, συνοδεία 

                                                 
267 1913, ΙΗ. 
268 1914, Α. 
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ενός συμβούλου, για να υποβάλει το σχέδιο προς έγκριση στην 

κεντρική διοίκηση269. 

   Σην 28η Ιουλίου 1914, κατά πλειοψηφία το συμβούλιο αποφασίζει να 

συμπληρωθεί το σχέδιο πόλεως, διά της χωροσταθμήσεως του 

τοπογραφημένου μέρους, υπέρ της οποίας διά πλειοψηφίας, ψηφίζεται 

κατ’ αρχήν ποσόν δύο χιλιάδων (αριθ. 2000) δραχμών, μειοψηφούντων 

των κ .κ. Ουζείρ, Φατζήτιζαφερ, Φατζηχαλίλ και Γιουσούφ ζητησάντων 

την αποτελείωσιν του έργου τη συνδρομή της κυβερνήσεως, ως και μέχρι 

τούδε εγένετο270. 

   Ποσό ύψους τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών (αρ. 4500), 

διατίθεται με απόφαση του συμβουλίου την 15η επτεμβρίου 1914, 

προς τον σκοπό όπως το αρχόμενον έργον της τοπογραφήσεως της 

πόλης συμπληρωθεί. Ανεθέτο δε τω κ. Δήμαρχο, όπως έλθει σε 

διαπραγματεύσεις μετά του μηχανικού κ. Α. Lequillon, κλίσει μετ’ αυτού 

συμφωνίαν, υποχρεωμένου να τοπογραφήση ολόκληρον την πόλιν, μετά 

της αναγκαίας χωροσταθμήσεως και πάσης άλλης συναφής εργασίας, 

ήτις ήθελεν απαιτηθεί, διά την υπό της Γεν. Διοικήσεως έγκριση του 

σχεδίου της πόλεως. Σαυτοχρόνως αξίωσε όπως η εργασία αυτή 

επισπευσθή και αποπερατωθή, εντός δύο και ημίσεως μηνών ή 

δυνατόν271. 

   Για την χωροστάθμηση της πόλης απαιτείται η κατασκευή και 

τοποθέτηση, σαράντα (40) υψοδεικτών, με την σχετική πίστωση να 

εγκρίνεται ην 2α Ιανουαρίου 1915272. 

   την συνεδρίαση της 6ης Μαρτίου 1915273, ο Δήμαρχος εισηγούμενος 

                                                 
269 1914, Ζ. 
270 1914, Θ. 
271 1914, ΙΕ. 
272 1915, ΚΑ. 
273 1915, 35. 
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παρέστησεν εις τους κ. κ. συμβούλους την απόλυτον ανάγκην, 

όπως περατωθεί τάχιστα το σχέδιον της πόλεως, καθόσον 

πολλοί δημόται ευρισκόμενοι προ της ανάγκης να κτίσωσι 

οικίας ή να επισκεύασωσι τας υπάρχουσας και μη δυνάμενοι 

να τύχωσι της απαιτούμενης αδείας, ελλείψει του σχεδίου, 

μετ’ αγανακτήσεως παραπονούνται. Επειδή όμως η 

συμπλήρωσις του σχεδίου ολοκλήρου της πόλεως, θα 

απαιτήσει πολύν χρόνον, επί του παρόντος σκόπιμον είθε να 

στάλωσιν εις την διεύθυνσην δημοσίων έργων προς έγκρισην, 

τα υπάρχοντα φύλλα, τα οποία περιλαμβάνουσι το μείζον και 

σπουδαιότερον μέρος της πόλεως, ένθα πρόκειται να γίνωσι 

νέα κτίρια και τα οποία φύλλα είναι συμπεπληρωμένα, με την 

διαφοράν ότι των 5 φύλλων λείπει η χωροστάθμησις. Προς 

τούτο εσύστησεν εις τους κ. κ. συμβούλους εν ελλείψη άλλου 

μηχανικού, να παρακληθεί μέσω της νομαρχίας ο ενταύθα 

νομομηχανικός κ. Ε. Επιφανειάδης, όπως αναλάβει την 

χωροστάθμησιν των 5 φύλλων και λαμβάνων υπ’ όψιν την 

γενόμενην υπό του κ. Α. Lequillon ρυμοτόμησιν, επιφέρει τας 

κατά την κρίση του αναγκαίας μεταβολάς, την πληρωτέαν δε 

αυτού αμοιβήν να προσδιορίση η προϊστάμενος ημίν αρχή, οι κ. 

κ. σύμβουλοι ασμένως δέξαντο τας προτάσεις ταύτας του κ. 

Δημάρχου και ανέθεντο αυτού την περαιτέρω ενέργειαν. 

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 24ης Απριλίου 1915, ο δήμαρχος 

Ναούμ υποβάλει στο συμβούλιο επιστολή του μηχανικού κ. 

Σριαντάφυλλου Νάτση, με την οποία επισημαίνονται όσα 

απαιτούνται, πέραν των τοπογραφικών σχεδίων που εκπόνησε ο κ. A. 
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Lequillon, προκειμένου να συμπληρωθεί o φάκελος που θα κατατεθεί 

προς έγκριση στο υπουργείο274:  

Α) Φωροστάθμισις του τμήματος της πόλεως του 

περιλαμβανομένου εντός των τοπογραφικών φύλλων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, 

ΙV, V, VI (δηλαδή περίπου εκτάσεως 1200 στρεμμάτων 

κατοικημένη και μη) 

Β) υνοπτικόν σχέδιον υποκλίμακα 1/100 περιλαμβάνον τα 

ανωτέρω έξι φύλλα. 

Γ) υμπλήρωσις του κτηματολογίου του VI φύλλου. 

Δ) Μελέτη νέας ρυμοτομίας επί του συνοδευτικού σχεδίου διά 

μολυβδίδος. 

Ε) Αντιγραφή επί διαφανούς χάρτου των εξ φύλλων ως και 

του συνοπτικού τοιούτου. 

Σ) Εκτίμησις κατά προσέγγισιν της αξίας του εν του 

συνοπτικού σχεδίου περιληφθησόμενων οικοδομών. 

Η απαιτηθησόμενη δε δαπάνη θα είνε ως εξής. 

1ον) Φωροστάθμισις περίπου 1200 στρεμμάτων προς 1.10 

δραχμ. 1.300 

2ον) υνοπτικόν σχέδιον, μελέτη επ’ αυτού της νέας 

ρυμοτομίας κλ.π., αντίγραφα, συμπλήρωσις του 

κτηματολογίου του VI φύλλου δραχ. 1.600, 

Δηλαδή εν όλω δραχ. 2.900. 

ημειώνεται, επίσης, η ανάγκη κατασκευής και τοποθέτησης 

σταθερών σημείων (reperes) και η κατά προσέγγιση εκτίμηση της 

αξίας των οικοδομών, τα οποία μόνον υπό της τεχνικής υπηρεσίας του 

δήμου δύνανται να γίνουν, και καθορίζεται το χρονικό διάστημα που 

                                                 
274 1915, 39. 
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απαιτείται για την αποπεράτωση των εργασιών (τρείς μήνες), καθώς 

και ο τρόπος πληρωμής με την καταβολή τριών μηνιαίων δόσεων. 

   Σέλος, αιτιολογείται η μεγάλη σημασία της αποπεράτωσης του 

σχεδίου πόλεως με την ανάθεση της εργασίας αυτής στον κ. 

Σριαντάφυλλο Νάτση ή σε άλλον μηχανικό, ίνα καταστεί δυνατόν να 

εφαρμοσθή το σχέδιον της πόλεως και διευκολυνθή η ανοικοδόμησις 

νέων οικοδομών των οποίων επιτακτική ανάγκην έχουσιν οι δημόται, 

καθ’ όσον, ως γνωρίζει το συμβούλιον, έχει σταματήσει πάσα εργασία 

προς ανοικοδόμησιν νέων οικοδομών ένεκα της ελλείψεως σχεδίου, και 

αναφέρεται η πρόβλεψη πίστωσης ύψους 3.000 δραχμών για τον σκοπό 

αυτό, στο κεφάλαιο Σ΄ άρθρο 10, του προϋπολογισμού του έτους 1915. 

   Ση συγκεκριμένη πρόταση υιοθετεί ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο 

και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να ζητήσει από τον μηχανικό που θα 

οριστεί την αποπεράτωσιν τη εργασίας τούτης ένεκα της επείγουσας 

ανάγκης εις διάστημα ενός και ημίσεως μηνός και τούτο είναι δυνατόν να 

προβεί δε εις πάσαν ενέργειαν προς ταχυτέραν περαίωσιν της εργασίας 

ταύτης275. 

   ε διάστημα είκοσι περίπου ημερών και, συγκεκριμένα, την 4η Μαΐου 

1915, πραγματοποιείται η υπ’ αριθ. 40 συνεδρίαση, με αποκλειστικό 

θέμα συζήτησης: Περί προσλήψεως στην υπηρεσίαν του Δήμου 

Μηχανικού Επιστήμονος. την εισήγηση του ο δήμαρχος γνωστοποιεί 

στο συμβούλιο την απόλυτη ανάγκη για την πρόσληψη Πολιτικού 

Μηχανικού με μόνιμη σχέση, όστις πρωτίστος ν’ αναλάβη την σύνταξιν 

και αποπεράτωσιν του τοπογραφικού σχεδίου της πόλεως. Προσεκλήθη 

στο συμβούλιο ο μηχανικός Νικόλαος Βασιλειάδης, για να του 

ανατεθεί η διεύθυνση των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου και η 

συμπλήρωση των τοπογραφικών σχεδίων της πόλεως εφ’ όσον επαρκεί 

                                                 
275 1915, 39. 
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εις τούτο. Ο ανωτέρω μηχανικός αφού έλαβε γνώση των εργασιών που 

κλήθηκε να αναλάβει, αλλά και το επείγον της συμπλήρωσης και 

έγκρισης του σχεδίου, δήλωσε ότι η έλλειψη των απαραίτητων 

εργαλείων δεν του επιτρέπει να περαιώσει την εργασία αυτή. 

   Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε στο συμβούλιο και τηλεγράφημα του 

Πολιτικού Μηχανικού Σριαντάφυλλου Νάτση, όστις παρακληθείς 

όπως αναλάβει την συμπλήρωσιν του σχεδίου εις διάστημα 45 ημερών, 

απήντησεν ότι το προτεινόμενον χρονικόν διάστημα είνε ανεπαρκές και 

αδύνατον να εκτελεσθή η εργασίαν εντός αυτού. 

  Πρότεινε, λοιπόν, στο συμβούλιο την πρόσληψη ως Δημοτικού 

Μηχανικού του κ. Αναστ. Νικόλαου Βασιλειάδη, ο οποίος εδήλωσε ότι 

αναλαμβάνει την αποπεράτωσιν του σχεδίου υποχρεούμενος να εξεύρη 

έτερον επιστήμονα μηχανικόν εφοδιασμένον με τα απαιτούμενα 

εργαλεία, εν συνεργασία μετά τον οποίον να αποπερατώσει και 

συμπληρώσει εντός 1,5 μηνός κατ’ ανώτατον όριον τα τοπογραφικά 

σχέδια της πόλεως και επί της προτάσεως αυτής το δημοτικό 

συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την έγκρισή της, καθορίζοντας 

ταυτόχρονα την μηνιαία αντιμισθία του μηχανικού Αναστ. Νικόλαου 

Βασιλειάδη σε 250 δραχμές και την πληρωμή του μισθού του αλλά και 

την αποζημίωση τοπογράφου μηχανικού διά την εκτέλεσιν των 

τοπογραφικών εργασιών και τα άλλα έξοδα όσα απαιτηθούν εις 

περάτωσιν του σχεδίου από την αναγραφόμενη πίστωση ύψους 3.000 

δραχμών, στο κεφάλαιο Σ΄ άρθρο 10, του προϋπολογισμού του έτους 

1915276. 

   Σην 6η Ιουνίου 1915, εισάγεται ως πρώτο θέμα συζήτησης η έγκριση 

του σχεδίου ρυμοτομίας την πόλεως Υλωρίνης277. Ο Δήμαρχος υπέβαλε 

στο συμβούλιο το τοπογραφικό σχέδιο της πόλης Υλώρινας το 

                                                 
276 1915, 40. 
277 1915, 42. 
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εκπονηθέν υπό του τοπογράφου μηχανικού Lequillon, χωροσταθμημένον 

υπό του πολ. Μηχανικού Ανδρέα Γεωργακόπουλου και ρυμοτομημένον 

υπό του μηχανικού του δήμου Αναστάσιου Νικόλαου Βασιλειάδου και 

πρότεινε όπως το συμβούλιο εγκρίνει την ρυμοτομία, όπως έχει 

χαραχθεί στο αντιγραμμένο σε διαφάνεια σχέδιο, αφού πρώτα 

εξετάση και μελετήσει επισταμένως και εν πάσει λεπτομέρεια επί του 

σχεδίου την ρυμοτομίαν των οδών και πλατειών της πόλεως.  

   Αξιοσημείωτη είναι η αντίδραση και η πρόταση αναβολής που 

κατέθεσαν οι Οθωμανοί σύμβουλοι. Οι Ουζεήρ Εφέντης και Μεμέτ 

Εφέντης, δήλωσαν αδυναμία να εκφέρουν γνώμη μέχρι την 

αποπεράτωση του σχεδίου ολόκληρης της πόλεως και ο Φασάν 

Εφέντης υποστήριξε την πρόταση για αναβολή θεωρώντας επιπλέον, 

ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις στην ρυμοτομία και θα προκύψουν στο 

μέλλον και άλλες. Απαντώντας ο δήμαρχος πρότεινε την απόρριψη 

της πρότασης για αναβολή της έγκρισης της ρυμοτομίας, καθώς αυτή, 

ως αντελήφθη το συμβούλιον είνε τελεία και πλήρης, πολλώ μάλλον 

διότι επείγει η έγκρισις, καθ’ όσον βαρείας ευθύνας υπέχουσιν αι 

δημοτικαί αρχαί απέναντι των κατοίκων, των οποίων δεσμεύονται αι 

χείρες διά της μη εκδόσεως αδειών ανοικοδόμησης και διότι η πρότασις 

εις μόνον σκοπόν έχει την παρέλκυση του χρόνου. 

   Η παρέμβαση του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου στο σημείο 

αυτό καταδεικνύει την στόχευση των Οθωμανών συμβούλων, η οποία, 

σύμφωνα με τα λεγόμενα του, δεν αποβλέπει εις άλλον λόγον ή να 

παρέρχεται ο χρόνος χωρίς να γίνει ουδέν καλόν και διά να μη 

μεταβάλει η πόλις την Σούρκικην όψιν.  

   Ερμηνεύοντας την τοποθέτηση αυτή, μπορούμε να 

πιθανολογήσουμε και να προσθέσουμε σε όσα αναφέρονται από τον 

Δήμαρχο στην επιχειρηματολογία του, σχετικά με την απόρριψη της 

πρότασης περί αναβολής, την πρόθεση του δημοτικού συμβουλίου 
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πέραν των υπολοίπων, να μεταβάλει μέσω του σχεδίου πόλεως την 

όψη της πόλης και κατά κάποιο τρόπο να της προσδώσει μια 

διαφορετική μορφή, έτσι ώστε να μην θυμίζει την περίοδο της 

Σουρκοκρατίας278. 

   την ψηφοφορία που ακολούθησε, όπως ήταν αναμενόμενο, υπέρ 

της αναβολής ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι 1) Ουζεήρ Εφέντης 2) 

Μεμέτ Εφέντης 3) Φασάν Εφέντης, και κατά της αναβολής οι 1) Θεοδ. 

Φρηστίδης, 2) τεφ. Ρόλης, 3) Φατζηνάκος Ναούμ, 4) Θεοδ. 

Κεραμυντζής, 5) Γεώργιος τεφανου και Ιωάννης απουντζής – 

πρόεδρος. Η πρόταση για αναβολή απερρίφθη, με ψήφους 6 κατά 3, 

και εγκρίθηκε η ρυμοτομία του σχεδίου της πόλεως Υλώρινας, όπως 

έχει χαραχθεί από τον μηχανικό του Δήμου Αναστάσιο Ν. Βασιλειάδη, 

στο σχετικό διάγραμμα279. 

    Η δωρεά στο δημόσιο, από τον Δήμο Υλώρινας εκτάσεων για την 

δημιουργία Γεωργικού ταθμού επηρεάζει την διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος πέριξ της πόλεως, αλλά συμβάλλει και στη ανάπτυξη 

της γεωργίας και της κτηνοτροφίας της περιοχής, καθώς αφενός στις 

δωρηθείσες εκτάσεις περιλαμβάνονται πολλά στρέμματα, αφετέρου 

γίνεται σημείο αναφοράς για τους παραγωγούς του πρωτογενούς 

τομέα της περιοχής. Ψς θέμα προς συζήτηση εισέρχεται αρχικά την 18η 

επτεμβρίου 1914 στην υπ’ αριθμ. ΙΣ΄ συνεδρίαση, όπου το συμβούλιο 

αποδέχεται την πρόταση του Δημάρχου και την εισήγηση του 

νομογεωπόνου κ. Δημ. Γετίμη, που ανέπτυξε το θέμα πειστικά, περί 

παραχώρησης των κατά τον νόμο απαιτούμενων στρεμμάτων εκ των 

δημοτικών γαιών, για την δημιουργία Γεωργικού ταθμού, 

                                                 
278 Για το θέμα βλ.: Κασκαμανίδης, Ι. (2006). Η Οθωμανική Υλώρινα (1385 – 1912). 

το Μ. ουλιώτης & Ε. Μπατσαρά (επιμ.), Όψεις της Δυτικής Μακεδονίας. Υλώρινα: 

Βιβλιολογείον, 137 – 162. 
279 1915, 42. 
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προορισμένου πολλάκις να ωφελήσει τον τόπο μας, όστις κατ’ εξοχήν 

τυγχάνει γεωργικός280. 

   την υπ’ αριθμ. 44 συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου 1915, ο δήμαρχος 

υποβάλλει στο συμβούλιο το υπ’ αριθ. 226 από 6 Ιουνίου ε. έ. έγγραφο 

του κ. Νομογεωπόνου Υλωρίνης, με το οποίο κοινοποιεί την προς 

αυτόν υπ’ αριθ. 28.871 ε. έ. διαταγή του Τπουργείου Εθνικής 

Οικονομίας, με την οποία το υπουργείο αποδέχεται την υπό του δήμου 

γενόμενην δωρεάν δημοτικών γαιών, διά της από 18 επτεμβρίου 1914 

υπό στοιχείων ΙΣ΄ πράξεως του Δημοτικού υμβούλιου, εγκριθείσας 

δια την υπ’ αριθ. 2757 της 5ης Οκτωβρίου 1914 απόφασης του κ. 

Νομάρχου Υλωρίνης προς ίδρυσιν Γεωργικού ταθμού. Η αρχική 

στόχευση του Τπουργείου είναι η δημιουργία στην τοποθεσία αυτή 

αγροκηπίου και όχι Γεωργικού ταθμού, κάτι που αντιτίθεται στην 

βούληση του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο προβαίνει στην δωρεά 

των εκτάσεων με αποκλειστικό σκοπό την ίδρυση Γεωργικού ταθμού, 

καθώς θεωρεί ότι αυτό έχει ανάγκη ο δήμος. Κατά τον τρόπο αυτό, με 

απόφασή του εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί στις απαιτούμενες 

ενέργειας προς ίδρυση όχι αγροκηπίου, αλλά Γεωργικού ταθμού επί 

των δωρισθεισών δημοτικών γαιών και εν καιρώ να επαναφέρει το 

ζήτημα, ούτως ώστε να ληφθεί οριστική απόφαση281. 

   Σην 28η Αυγούστου 1915, στην υπ’ αριθμ. 48 συνεδρίαση, το δημοτικό 

συμβούλιο επανέρχεται στο παραπάνω ζήτημα καθώς όπως 

αναφέρεται, στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε αναβληθεί η οριστική 

απόφαση και ανατέθηκε στον Δήμαρχο η ενέργεια για την 

μεταρρύθμιση της απόφασης του Τπουργείου, στόχος που 

επιτεύχθηκε καθώς το Τπουργείο με την υπ’ αριθ. 47362 ε. έ. διαταγή 

του, κοινοποιηθείσα διά του υπ’ αριθ. 322 από 11 Αυγούστου ε. έ. 

                                                 
280 1914, ΙΣ. 
281 1915, 45. 
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εγγράφου του κ. Νομογεωπόνου Υλωρίνης, έλαβε υπόψη την αίτηση 

του Δήμου και αποδέχθηκε το προσφερόμενο κτήμα, υπό τον όρο να 

συσταθεί Γεωργικός ταθμός. Η διαταγή του υπουργείου της Εθνικής 

Οικονομίας έχει ως εξής:  

Αριθ. 46732  

Νομογεωπόνου Υλώρινας.  

Γνωρίσαμε εγγράφως Δημοτικήν Αρχήν Υλωρίνης, ότι θα 

δεχθόμεν προσφερόμενον υπ’ αυτής Δημοτικόν Κτήμαν, περί 

ου πράξις δημοτικού συμβουλίου 18 επτεμβρίου 1914 υπό 

όρον συστάσεως εν αυτώ Γεωργικού ταθμού, προβήτε εις 

παραλαβήν του κτήματος διά υμβολαίου υπό όρον τούτον 

προς εκτέλεσιν 28871 διαταγής ημίν επί 307 αναφοράς σας.  

Τπουργός Αθαν. Ευταξίας. 

Ακολουθεί η σύνταξη του δωρητηρίου συμβολαίου, με το οποίο θα 

παραχωρούνται οι εκτάσεις στο δημόσιο και, επιπλέον, ο καθορισμός 

της έκτασης, της θέσης και των ορίων των δωρισθεισών εκτάσεων, 

καθώς με την πρώτη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα 

αυτό, την 18η επτεμβρίου 1914 αποφασίζεται μεν η δωρεά, αόριστα δε 

ως προς τα παραπάνω. Κρίθηκε λοιπόν κατάλληλη για την ίδρυση του 

Γεωργικού ταθμού έκτασιν στρεμμάτων 300, εκ των εν τη θέσει 

Γιάτσεβο της περιφέρειας της πόλεως Υλωρίνης κείμενων δημοτικών 

γαιών, συνορεύουσων ανατολικώς με λειβάδια του δήμου Υλώρινας, 

δυτικώς με άμαξι την οδού Υλωρίνης – Μοναστηρίου, Αρκτικώς με 

λειβάδια του δήμου Υλώρινας και Μεσημβρινός με κτήματα Δάνε 

Μουλά, Ρίζα Μπέη Ζόι, Ρετζέπ Ογκεντί, Φρήστου Κάζε, Καχτσή αδίκ 

και Γεωργίου Δ. Φασάπη αξίας κατά μέσου όρου δραχ. 30.000, πρόταση 

την οποία το συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα282. 
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   Οι αναφορές στο σχέδιο πόλεως κατά την περίοδο που ερευνούμε, 

συνεχίζονται στην υπ’ αριθμ. 51 συνεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου 1915, 

κατά την οποία αξιολογείται το μέχρι τότε έργο του δημομηχανικού Ν. 

Βασιλειάδη, ο οποίος ανέβαλε την αντιγραφή των φύλλων του 

τμήματος της πόλεως, που τοπογραφήθηκε από τον μηχανικό κ. 

Αλφρέδο Λεγκιγιόν, και ενώ παρήλθαν ήδη τεσσεράμισι μήνες δεν την 

έχει περατώσει, παρά την αρχική του διαβεβαίωση ότι η ενέργεια είναι 

δυνατόν να περαιωθεί εντός είκοσι ημερών. Ψς αιτία της 

καθυστέρησης και σε απάντηση στις παρατηρήσεις του δημάρχου για 

την αμέλεια του, ο κ. Ν. Βασιλειάδης αντέτεινε την αδυναμία του να 

εργασθεί, πριν το δημοτικό συμβούλιο τον εξασφαλίσει για μία διετία. 

την αμέσως επόμενη υπ’ αριθμ. 52 συνεδρίαση της 2ας Νοεμβρίου 

1915, το θέμα που προέκυψε λύνεται, καθώς με την συνδρομή και του 

κ. Νομάρχη, ο Δήμαρχος είλθεν εις συνεννόησην μετά του 

δημομηχανικού κ. Ν. Βασιλειάδη και ότι ούτως συγκατατίθεται να 

ελαττώσει τας αξιώσεις του και να τεθεί εις την υπηρεσίαν του δήμου 

συνάπτων μετ’ αυτού συμβόλαιον ενός έτους μεθ’ ο θέλει παραδοθή η 

ταχιστάτην αντιγραφήν του σχεδίου της πόλεως283. 

   Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η στοιχομυθία μεταξύ του Δήμαρχου 

και του προέδρου, που ακολουθεί την σχετική με την υποβολή του 

σχεδίου πόλεως, ερώτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Γ. τεφάνου, 

την 4η Απριλίου 1916284: 

Δήμαρχος: Γνωρίζετε ότι μας ενέπεξεν εκείνος ο τέως 

μηχανικός του Δήμου ν. Βασιλειάδης εις ον είχομεν αναθέσει 

την αντιγραφήν των έξι φύλλων του σχεδίου της πόλεως, των 

υπό του τοπογράφου μηχανικού εκπονηθέντων κ. All. Lequillon, 

τα οποία αντίγραφα επρόκειτο να υποβάλωμεν προς έγκρισιν 
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εις το υπουργείον. Επί των αντιγράφων εκείνων εζητήθη δια 

του κ. Νομάρχου, η γνώμη του νομομηχανικού κ. Βάκη, όστις 

τα εύρεν πολύ ατελή. Ηλπίζομεν επιτέλους διά της 

προσλήψεως του μηχανικού του δήμου, του κ. Ν. Οικονόμου να 

είχομεν τα αντίγραφα, πλην αυτός δεν εδέχθη. Ούτως η 

αντιγραφή του σχεδίου μένει εισέτι ανεκτέλεστος. 

Πρόεδρος: Αλλ’ εάν δεν απαιτείται πολύς χρόνος διά τα 

αντίγραφα των έξι τούτων φύλλων, δεν είναι προτιμώτερον να 

υποβληθεί ο Δήμος εις οιανδήποτε θυσίαν και να επιτύχει την 

αντιγραφήν; 

Δήμαρχος: Απετάθημεν διά του κ. Νομάρχου προς έναν 

μηχανικών εκ Πατρών, αλλά εζήτησε μηνιαία απόδοσιν 

δραχμών οκτακοσίων. 

Πρόεδρος: Και δεν είναι δυνατόν να δημοσιεύσουμεν ζητούντες 

μηχανικόν δυνάμενον να αναλάβει την αντιγραφήν των έξι 

φύλλων, έστω και επί μεγαλυτέρα του δέοντος αμοιβή; 

Δήμαρχος: Σόσην κακήν έχω σχηματισμένην γνώμην περί 

μηχανικών ώστε διστάζω να αποταθώ προς τίνα, αν δεν 

γνωρίζω. Είμαι της γνώμης ότι καλά αντελήφθην εις 

συνομιλίαν μου μετά του μηχανικού κ. Ν. Οικονόμου υπάρχει 

διάθεση αυτού να αναλάβη την υπηρεσίαν του Δήμου και 

δύναμαι, εάν εγκρίνετε να τον βολιδοσκοπήσουμε και πάλιν. 

Πρόεδρος: Δεν είναι δυνατόν, επειδή επείγει το ζήτημα του 

σχεδίου να αποταθώμεν προς το υπουργείον ζητούντες 

εξεύρεσιν προσώπου, όπερ θα αναλάβει αποκλειστικά την 

αποπεράτωσην του σχεδίου; 

Δήμαρχος: Δυνάμεθα να το πράξωμεν διά του κ. Νομάρχου. 

Πλέον περιμένω την επάνοδον αυτού ή οριστικόν διορισμόν 

τοιούτου. 
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Εμπόδιο στην ανοικοδόμηση της πόλης αποτελεί το ελάχιστο εμβαδό 

των οικοδομών, όπως αυτό ίσχυε μέχρι τότε. Για τον λόγο αυτό, στην 

συνεδρίαση τη 21ης Απριλίου 1920, αποφασίζεται η μεταβολή του285: 

Επί του προκειμένου εισηγούμενος ο κ. Δήμαρχος, προτείνει 

να τροποποιηθεί ο καθορισμός του ελάχιστου εμβαδού των 

οικοπέδων και κυρίως όσον αφορά το εκτός του τμήματος της 

αγοράς, τοιούτον διά το οποίον έχει καθοριστεί ως ελάχιστο 

εμβαδόν εκατό τετραγωνικά μέτρα, με ελάχιστες πλευρικές 

διαστάσεις μέτρα έξι διά το πρόσωπο και μέτρα δέκα διά το 

βάθος, καθόσον πλείστα παράπονα ακούει παρά των 

συνδημοτών μας, οίτινες αδυνατούν να οικοδομήσωσι εις μέρη 

εκτός της κηρυχθείσης αγοράς, διά τον μόνο λόγο ότι τα 

οικόπεδα των δεν έχουν τας ορισθείσας διαστάσεις και κυρίως 

διά το πρόσωπο. Διά του περιορισμού τούτου παρεμβάλλονται 

μεγάλα προσκόμματα εις την ανάπτυξιν της πόλεως. Λιγοστοί 

είναι εκείνοι οίτινες δύνανται να κτίσωσι, ενώ γνωρίζετε πόση 

ανάγκη έχει η πόλη μας νέων οικοδομών και μάλιστα 

μαγαζιών. Σην ανάγκη ταύτη ανεγνώρισαν πάντες οι 

σύμβουλοι και μετά συζήτηση αποφάνθηκαν, υπέρ της 

παραδοχής γενικώς ενός μόνο ελάχιστου εμβαδού, διά όλα τα 

τμήματα της πόλεως, του ισχύοντος διά το τμήμα της αγοράς, 

ήτοι ως ελάχιστας διά πλευρικάς διαστάσεις, μέτρα τέσσερα 

διά το πρόσωπο και μέτρα έξι διά το βάθος. Σουναντίον οι εκ 

των συμβούλων κ. Γιουσούφ Αχμέτ και Γιασάρ Φαφάς, 

επρότειναν να μην τεθεί κανείς περιορισμός, όσον αφορά τον 

καθορισμό των διαστάσεων. Κατά ταύτα το συμβούλιον 

αποφαίνεται κατά πλειοψηφία, ορίζει ως ελάχιστας όρους του 
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εμβαδού του προσώπου και του βάθους των γηπέδων των 

οικοδομών, διά όλα τα τμήματα της πόλεως της δε αγοράς και 

των λοιπών τμημάτων, μέτρα τετραγωνικά τριάκοντα διά το 

εμβαδόν, ελάχιστας δε πλευρικάς διαστάσεις, μέτρα τέσσερα 

διά το πρόσωπο και μέτρα έξι διά το βάθος. Σο ισχύον διά το 

τμήμα της αγοράς, μη επιτρεπόμενο επ΄ ουδενί να οικοδομηθεί, 

μη έχοντος τας ρηθείσας αποστάσεις. 

Σην 3η Ιουνίου 1920, ο Δήμαρχος εισηγείται στο συμβούλιο, την 

κατάθεση αγωγής σε βάρος του συνδημότη Ι. Θεοδοσίου, ο οποίος 

χωρίς να δικαιούται, έχει καταλάβει δημοτικό οικόπεδο286: 

Επί του προκειμένου εισηγούμενος ο κ. Δήμαρχος, παρατηρεί 

ότι ως έχει πληροφορηθεί ο συνδημότης ημών Ι. Θεοδοσίου, 

κάτοχος γενόμενος ενός αγρού κείμενου εις την θέση Σσιφλίκι 

έναντι των στρατώνων, όπου έχει κτίσει μία οικοδομή, έχει 

καταλάβει γήπεδο ανήκον εις τον Δήμο, χωρίς να έρθει εις 

καμία ως γνώριζε προσυνεννόηση μετά του Δήμου, 

αυτοβούλως και αυθαιρέτως. Τπεραμυνόμενος των 

συμφερόντων του Δήμου, προτείνει εις το συμβούλιο να 

αποφασίσει να εγερθή αγωγή κατά του ειρημένου συνδημότου 

και διορισθή πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο κ. 

Κωνσταντίνος Μακρής, δικηγόρος και νομικός σύμβουλος προς 

υποστήριξη της αγωγής ταύτης και των συμφερόντων του 

Δήμου, ενώπιον του Πρωτοδικείου Υλωρίνης. Σο συμβούλιο 

αποδεχθέν την πρόταση του κ. Δημάρχου, επιτρέπει να 

εγερθή υπό του Δήμου αγωγή κατά του Ι. Θεοδοσίου, δημότου 

του καθ΄ ημάς Δήμου, καταλαμβάνοντος δημοτικόν γήπεδον 

κατά την θέση Σσιφλίκι έναντι στρατώνων, και διορίζει 
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πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Κωνσταντίνο Μακρή 

δικηγόρο και νομικό σύμβουλο, προς υποστήριξη της αγωγής 

ταύτης και των συμφερόντων του Δήμου ενώπιον του 

Πρωτοδικείου Υλωρίνης. 

Σο σχέδιο πόλεως χρήζει τροποποίησης και σύμφωνα με το πρακτικό 

3, της 23ης Ιουνίου 1921, η επίλυση του φλέγοντος τούτου ζητήματος 

επείγει. Προτείνεται από τον Δήμαρχο να ληφθεί άμεσα μια απόφαση, 

όσον αφορά τις επιβαλλόμενες τροποποιήσεις287:  

Σο συμβούλιο μετά την εισήγηση ταύτην του Δημάρχου 

επελήφθη, αμέσως της εξετάσεως ενός εκάστου των ως άνω 

σημείων, αρχής ποιούμενης από της ανατολικής εισόδου της 

πόλεως .  

1ον) Κυκλοτερά πλατεία εις την ανατολική είσοδο της πόλεως 

εν την διασταύρωση των οδών Μοναστηρίου – Ανρύ – ταθμού. 

Όπως και κατά την προηγούμενη συνεδρίαση ενταύθα διά την 

εγκατάσταση της εν λόγω κυκλοτεράς εν τω σχεδίω της 

πόλεως πλατείας, αποφάσισε αυτή να 

μετατοπισθήδυτικότερα, διότι απαλλάσσεται ο Δήμος 

απαλλοτριώσεων ιδιωτικών οικοδομών, αφού ο πέριξ χώρος 

είναι δημοτικός και ελεύθερος να διαρρυθμισθεί 

τετραγωνιζόμενη καταλλήλως, κατά της υποδείξεις του 

δημομηχανικού και να αποτραπή ούτη άσκοπος δαπάνη.  

2ον) Δευτέρα κυκλοτερά μικρότερη της πρώτης πλατείας 

σχεδιασμένη εις την διασταύρωση των οδών Μοναστηρίου – 

Παύλου Μελά. 

Διά την πλατεία ταύτην απεφάσισε να καταργηθή, δεδομένου 

ότι η από την προηγούμενη απόσταση είναι λίαν μικρή αφενός 
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και ότι ο υπάρχων ανοικτός χώρος εν τη διασταύρωση των 

οδών Μοναστηρίου – Π. Μελά είναι αρκετός, ουδεμία 

επομένως ανάγκη εγκατάστασης τοιούτης. 

3ον) Οδός τεφάνου Δραγούμη. 

Διά την οδό ταύτην, ήτις είναι μία από τας μάλλον 

συχναζόμενας οδούς, ήτοι έχει χαραχθεί εν τω σχεδίω πλάτος 

δέκα μέτρων ενώ έπρεπε να έχη το πλάτος δώδεκα μέτρων, 

όπως το απαιτεί η κοινή γνώμη, αφού οι διασταυρούσαι αυτήν 

οδοί Παύλου Μελά, Μεγάλου Αλεξάνδρου και Βενιζέλου, 

έχουν άπασες το πλάτος 12 μέτρων, αποτελεί δε την μόνη 

βαριά είσοδο της πόλεως, αποφασίζει να διαπλατυνθή αυτή 

από δέκα εις δώδεκα μέτρα πλάτος, η δε κατά δύο μέτρα 

διαπλάτυνση από τις διασταυρώσεις της με τις μετά των οδών 

Παύλου Μελά, Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι σημείου να γίνει 

μόνο προς την ανατολική πλευρά αυτής, διότι εις την 

αντικείμενη πλευρά οικοδομαί έχουν κοπεί και διότι 

διαρρυθμιζόμενη απαντά ευθύτερον την οδό Βενιζέλου. Η 

διαπλάτυνση αυτή κατά τας υποδείξεις διά σημείων εν 

σχεδιαγράμματι του δημομηχανικού γίνεται, από το σημείο α. 

τελευταίο της οικοδομής ουλεϊμάν Φατζή Μαμούτ 

πεταλωτού, μέχρι του σημείου β. ήτοι της βορειοδυτικής 

γωνίας του ανεγειρόμενου νέου φούρνου εις την ανατολική 

πλευρά, ο άξων θα μετατοπισθή κατά ένα μέτρο προς 

ανατολάς, ώστε η οδός να γίνη κατά πλάτος δώδεκα μέτρα, 

κοπτόμενη πάντοτε την προς ανατολάς μόνο οικοδομή, από το 

σημείο β. θα ενωθή μετ’ αυτόν η δυτικομεσημβρινή γωνία γ. 

της οικίας αδελφών Μάντσου και ο άξων θα τοποθετηθή 

παράλληλα της γραμμής ταύτης προς δυσμάς, ώστε να 

κοπούν οι προς αριστερά του άξονος τούτου, ήτοι δυτικές 
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οικοδομές, από του σημείου γ. η ανατολική οικοδομική γραμμή 

θα παραμείνη η πρόσοψη της οικίας των αδελφών Μάντσου, η 

δε απέναντι οικοδομική γραμμή θα εξακολουθήση μέχρι της 

ανακλήσεως της οδού Καλλέργη κατά προέκταση της 

προηγούμενης χωρίς να σχηματίση εισέχουσα γωνία από 

ταύτην μέχρι το σημείο γ. από της συναντήσεως της οδού 

Καλλέργη προς την έξοδο της πόλεως ο άξων θα τοποθετηθεί 

ούτως ώστε εις το μέσον της υπαρχούσης οδού πλάτους 

περίπου επτά μέτρων και θα συναντηθεί με το σημείο γ. 

έναντι περίπου της γωνίας δ. μετά της προεκτάσεως του 

προηγούμενου άξονος.  

   Επί της οδού Π. Μελά διατηρούσης το πλάτος δώδεκα 

μέτρων η μεσημβρινή οικοδομική γραμμή θα ταυτισθή μετά 

της μεσημβρινής προσόψεως της νέας οικοδομής Φρήστου 

ιδέρη Δέικου, και κατά προέκταση ταύτης θα εξακολουθήση 

η οικοδομική γραμμή μέχρι την άκρη της οικοδομής των 

αδελφών απουντζή, ούτως ώστε η μεσημβριοδυτική γωνία 

αυτής να κοπή κοντά τρία περίπου μέτρα. Η πλευρά της 

οικοδομής απουντζή η έχουσα την μεσημβρινή και την δυτική 

οικοδομική γραμμή, θα διατηρήση το πλάτος των πέντε 

μέτρων υποχωρούσα κατά αναλογία εις βάθος. Η τοιαύτη 

μετατόπιση του άξονος επί της οδού Π. Μελά και διαρρύθμιση 

αυτής συμπίπτουσα με την οικοδομική γραμμή της ως άνω 

ρηθείσης οικοδομής Φρήστου Δέικου επιβάλλεται ίνα μη 

προσγίνονται ζημίες αδίκως εις τας αντικείμενας οικοδομές, 

αίτινες ούτω μετατοπιζόμενες του άξονος κόπτονται εις βάθος 

περίπου τριών μέτρων ενώ εκόπτονταν πρότερα εις βάθος 

περίπου πέντε μέτρων, διαμοιράζεται δε η απώλεια γηπέδου 

αμφοτέρωθεν.  
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   Η περαιτέρω συζήτηση επί των υπολοίπων επίδικων σημείων 

διεκόπη, των εκ των συμβούλων Μιχαήλ Κοντίδου 

προβάλλοντος την ένσταση ότι δει της συζητήσεως να απέχουν 

τίνες σύμβουλοι ενδιαφερόμενοι, είτε αμέσως είτε λόγω 

συγγενείας, οπότε δεν θα υπήρχε απαρτία. 

   Εν τούτοις απεφασίσθη, η ληφθείσα απόφαση επί των 

συζητηθέντων σημείων να διατυπωθή και υπογραφή, η δε επί 

των υπολοίπων να συνεχισθή εις την επόμενη συνεδρίαση. 

 Ο Νομομηχανικός Υλώρινας υποβάλλει το 1926, το υπ’ αριθμ. 5 ε. έ. 

έγγραφο του, σχετικά με την εκχώρηση δημοτικού τόπου, για την 

κατασκευή κτιρίου δημοσίων έργων. Η σχετική συζήτηση 

πραγματοποιείται την 9η Ιουνίου 1926288: 

Επί του προκειμένου ο κ. Δήμαρχος, αναγιγνώσκει το υπ’ 

αρίθμ. 5 ε. έ. έγγραφο του κ. Νομομηχανικού Υλωρίνης, δι ου 

ούτος επανέρχεται επί του ζητήματος της υπό του Δήμου 

παραχωρήσεως, του γηπέδου του κείμενου επί της 

διασταυρώσεως της Λεωφόρου Ανρύ και οδού Μοναστηρίου και 

πλησίον του χώρου ένθα τελείται η εβδομαδιαία ζωαγορά, 

προς τον σκοπό της ανεγέρσεως του κτιρίου των γραφείων 

Δημοσίων έργων και παρακαλεί το Δημοτικό υμβούλιο, όπως 

εν τη διακρίνουση αυτώ φιλοτίμω μερίμνη, υπέρ της 

ευρυθμίας και του καλλωπισμού της πόλεως, ευαρεστηθεί να 

προβή εις αναθεώρηση της αποφάσεως του, της ληφθείσης την 

16η Δεκεμβρίου 1925, περί μη παραχωρήσεως του εν λόγω 

γηπέδου. Παραθέτει ωσαύτος απόσπασμα του σχεδίου πόλεως 

Υλωρίνης, εξ’ ου εμφαίνεται και μετά την εκχώρηση του 

προκείμενου γηπέδου, απομένει πέριξ του παραπήγματος 

                                                 
288 1926, 14. 
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εισπράξεως του δημοτικού φόρου, χώρος ευρύς διά την εν 

αυτώ τέλεσιν της αγοράς κτηνών, εκτός δε τούτου συν τη 

επικείμενη μεταφορά του ιδηροδρομικού ταθμού Υλωρίνης, 

ο τόπος ούτος ένθα τελείται σήμερον η αγορά κτηνών θα 

αλλάξη προορισμό. 

   Μεθ’ ο ο κ. Δήμαρχος προτείνει εις τους κ.κ. υμβούλους, 

όπως λαμβάνοντες υπ όψει πάντα τα ανωτέρω αναφερόμενα, 

ευαρεστηθώσιν να προβώσιν εις την λήψη αποφάσεως, περί 

παραχωρήσεως δωρεάν του εν λόγω γηπέδου αναθεωρούντες 

την από 16η του μηνός Δεκεμβρίου π. έ. απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου. 

   Οι κ. κ. ύμβουλοι μετά προσοχής ακούσαντες τα υπό του κ. 

Νομομηχανικού Υλωρίνης αναφερόμενα εν τω υπ’ αριθμ. 5 ε. 

έ. εγγράφου του, ως και της εισηγήσεως του κ. Δημάρχου και 

έχοντες υπ όψει, ότι διά της παραχωρήσεως τούτου ουδεμία 

θέλει προκύψει ζημία εις τον Δήμο, ως τούτο αντελήφθησαν 

πλείστοι εκ των δημοτικών συμβούλων, κατά την υπ’ αυτόν 

επιτόπιον εξέταση του γηπέδου, αλλά μάλλον θέλει 

καλλωπισθή το σημείο τούτο. Ειδόντες και το άρθρο 128 του 

ΔΝΖ Νόμου, εγκρίνουσι την δωρεά παραχώρηση μέρους του 

Δημοτικού γηπέδου, του κείμενου επί της διασταύρωσης της 

Λεωφόρου Ανρύ και οδού Μοναστηρίου, εκ μέτρων 

τετραγωνικών 1390, ως τούτο εμφαίνεται εν τω αποσπάσματι 

του σχεδίου της πόλεως της Υλωρίνης, προς το Δημόσιο διά 

την ανέγερση υπ’ αυτού του κτιρίου των δημοσίων έργων και 

ακυρώνει πάσα προγενεστέρα επί του ζητήματος τούτου 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Υλωρίνης, περί μη 

παραχωρήσεως του εν λόγω γηπέδου. 
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Ο προσδιορισμός των δημοτικών τόπων, εντός του σχεδίου πόλεως, 

από την επιτροπή που συντίθεται για τον σκοπό αυτό, και η 

ταυτόχρονη αποκάλυψη πιθανών καταπατήσεων από ιδιώτες, 

αποφασίζεται την 19η Ιουνίου 1926289:  

Ο κ. Δήμαρχος προτείνει εις τους κ. κ. υμβούλους, όπως 

συσταθή επιτροπή εκ δημοτικών συμβούλων προς εξακρίβωσιν 

των εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως δημοτικών 

τόπων, κατεχόμενων και μη υπό διαφόρων ιδιωτών και 

περιφρούρηση των συμφερόντων του Δήμου. Σο δημοτικό 

συμβούλιο λαβών υπ όψει την πρότασιν ταύτη του κ. 

Δημάρχου, φρονούν ότι αναγκαία τυγχάνει η σύστασις μίας 

τοιαύτης Επιτροπής, μετά βραχείαν επί του θέματος 

συζήτηση, εγκρίνει όπως συσταθεί επιτροπή εκ Δημοτικών 

υμβούλων, προς εξακρίβωση των εντός των ορίων του 

εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Υλωρίνης, κατεχόμενων 

υπό ιδιωτών και μη δημοτικών τόπων, και ορίζει τοιαύτη 

αποτελούμενη εκ των κ. κ. Κλεόβουλου Ιατρόπουλου, 

Θεοδώρου Φρηστίδου και του δημαρχιακού Παρέδρου 

τεφάνου Παυλίδου. 

 

5.5. Απαλλοτριώσεις 

Η διαμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος, με βάση την 

κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το σχέδιο πόλης, όπου αυτό 

υφίσταται ή από την βούληση και τις προτεραιότητες όσων, κατά 

περίσταση, έχουν την ευθύνη της σχεδίασης και υλοποίησης του 

πολεοδομικού σχεδίου, καθιστά σε ορισμένες περιπτώσεις κοινωνική 
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αναγκαιότητα τον θεσμό της απαλλοτρίωσης. Σης αφαίρεσης δηλαδή 

της ιδιοκτησίας, για κοινωφελή σκοπό.  

   Ο Οθωμανός Ρασίτ Φαφάς, αιτείται αποζημίωση εκατό οθωμανικών 

λιρών, για την απαλλοτρίωση του οικοπέδου του, επί του οποίου 

χτίστηκε το δημοτικό σφαγείο και το συμβούλιο την 4η Νοεμβρίου 1913, 

κάνει το αίτημα του αποδεκτό290. 

   Ο Δήμος, με την σειρά του, καλείται να αποφασίσει για την 

παραχώρηση δημοτικής γης, για την ίδρυση Γεωργικού ταθμού. Η 

απόφαση του συμβουλίου την 18η επτεμβρίου 1914, είναι θετική και 

με αυτήν παραχωρούνται οι απαραίτητες εκτάσεις291.  

   Η διαδικασία απαλλοτρίωσης ακολουθείται και για τα οικόπεδα στα 

οποία θα ιδρυθεί η δημοτική αγορά292, κατά υπόδειξη της αρμόδιας 

επιτροπής, η οποία σύμφωνα με τον κατάλογο που έχει συντάξει, 

υπολογίζει την αξία τους σε 30.999,50 δραχμές. Σο δημοτικό συμβούλιο, 

ομόφωνα, εγκρίνει την διάνοιξιν της πλατείας της αγοράς και την 

απαλλοτρίωσιν υπέρ του Δήμου, δι’ εγκατάστασιν της πλατείας της 

αγοράς των γηπέδων και οικοδομών των κείμενων εν τω ανωτέρω 

περιγραφόμενω χώρω. Θεωρεί την ανωτέρω απαλλοτρίωσιν ως 

επείγουσαν Δημοτικήν ανάγκην293. 

 

5.6. Ποτάμι 

Ο ακουλέβας είναι ο ποταμός που στο μεγαλύτερο μήκος του 

διαρρέει τον νόμο Υλώρινας. Πηγάζει από το όρος Βαρνούντας και ρέει 

αρχικά ανατολικά περνώντας μέσα από την πόλη της Υλώρινας. την 

συνέχεια, διαρρέει την πεδινή έκταση ανατολικά της Υλώρινας, 

στρέφεται βορειοανατολικά και εισέρχεται στο έδαφος της Π.Γ.Δ.Μ., 
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όπου συμβάλλει με τον Εριγώνα, παραπόταμο του Αξιού. Διατηρεί 

νερό κυρίως τους χειμερινούς μήνες ενώ την καλοκαιρινή περίοδο 

στερεύει. Κατά μήκος του ποταμού, που αποτελούσε κάποτε τον κύριο 

οικιστικό πυρήνα της πόλης, απλώνεται η λιθόστρωτη λεωφόρος 

Ελευθερίας και στις όχθες του βρίσκονται παλιά αρχοντικά με έντονα 

χρώματα εκλεκτικιστικής και ντόπιας μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής, 

χτισμένα τα περισσότερα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. 

Αποτελεί σήμα κατατεθέν της πόλης της Υλώρινας και οι πρώτες 

παρεμβάσεις σε επίπεδο ανοικοδόμησης ξεκινούν μετά το 1912294.  

   Οι παρεμβάσεις σε επίπεδο Δήμου ξεκινούν με την ένταξη στον 

δεκάμηνο προϋπολογισμό του295, από 1η Μαρτίου 1913 μέχρι 30η 

Δεκεμβρίου 1913, κονδυλίου 51,327 γροσίων προς κατάστρωσιν των 

οδών συνοικίας Βαροσίου και περιτοίχωσιν του ποταμίου κάτωθεν των 

Ελλ. Εκπαιδευτηρίων κατά τον εκπονηθέντα προϋπολογισμόν του 

μηχανικού του Δήμου.  

   Σην 26η Ιουνίου 1914296 αποφασίζεται να εκτεθεί σε μειοδοσία το έργο 

της επέκτασης των τειχών του ποταμού μέχρι την γέφυρα του 

μονοπωλίου των καπνών, για το οποίο έχουν προϋπολογιστεί 12.231,50 

δραχμές και, αμέσως μετά, την 1η Ιουλίου 1914297, αποφασίζεται να 

ζητηθεί η γνώμη των μηχανικών του δήμου, περί του ποία λατομεία 

πρέπει να προτιμηθώσι, διά την εξόρυξιν των απαιτούμενων λίθων δια 

την προέκτασιν των τοιχών του ποταμού. 

                                                 
294 Παπαγιαννάκης, Μ. & τόιος, Α. (2013). παράγματα του ιστορικού αρχείου 

αδειών οικοδομής της Υλώρινας από την περίοδο του Μεσοπολέμου. το Α. 

Οικονόμου, Μ. Παπαγιανάκης & Α. τόιος, (συλλ.), Για τη Υλώρινα. Αρχιτεκτονικά 

Σοπία του Παρελθόντος. Υλώρινα: τέγη Υιλοτέχνων Υλώρινας – Μουσείο 

ύγχρονης Σέχνης, Περιφερειακή Ενότητα Υλώρινας, Δήμος Υλώρινας, Λέσχη 

Πολιτισμού Υλώρινας, 59 – 104. 
295 1913, ΙΒ. 
296 1914, Ε. 
297 1914, Σ. 
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   Επιπροσθέτως, πραγματοποιούνται και παρεμβάσεις που έχουν 

σκοπό τον περιορισμό του ποτάμιου ρεύματος, που προκαλεί μεγάλη 

ζημία στην πλατεία δίπλα στα σχολεία, όπως αποφάσισε το 

συμβούλιο την 2α Ιανουαρίου 1915298. Για τον ίδιο λόγο υπάρχουν και 

αιτήσεις πολιτών όπως αυτή του ερήφ Αχμέτ, που συζητήθηκε την 

16η Απριλίου 1915299, ο οποίος ζητεί να ληφθούν μέτρα, προς 

κανονισμόν της κοίτης του ποταμού απειλούντος να παρασύρει την εν τη 

συνοικία Σζαμί Ατίκ οικίαν του300. Επί του συγκεκριμένου το συμβούλιο 

ανέβαλλε την απόφαση του, έως ότου ο δήμαρχος προσκομίσει στο 

συμβούλιο μελέτη του δημομηχανικού, περί των τεχνικών έργων τα 

οποία πρέπει να εκτελεσθώσι προς πρόληψιν των καταστροφών. την 

συνεδρίαση, μάλιστα, της 24ης Απριλίου 1915, δεν εγκρίνει την δαπάνη 

διά την κατασκευήν προσωρινών έργων εν τω ποταμώ, προς πρόληψιν 

των απειλούμενων καταστροφών και την εκτέλεση του έργου αυτού 

από τον δήμο, μέχρι την έγκριση του σχεδίου της πόλεως, οπότε θα 

ληφθεί γενικό μέτρο για την εκτέλεση των επί του ποταμού 

απαιτούμενων τεχνικών έργων301. 

   ύμφωνα με την έκθεση του μηχανικού του δήμου Αναστ. Νικολ. 

Βασιλειάδη, η οποία συζητήθηκε στην συνεδρία της 12ης Ιουνίου 1915, 

είναι απαραίτητη η συνεργασία με ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος θα 

κατέχει τον αναγκαίο προς τούτο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, έτσι ώστε 

                                                 
298 1915, ΚΑ. 
299 1915, 38. 
300 Πρόκειται για τη συνοικία του Παλιού Σζαμιού (Cami-i Atik), ίσως η 

παλαιότερη μουσουλμανική συνοικία της πόλης. ίγουρα, πάντως, η σημαντικότερη, 

καθώς εκεί βρισκόταν οι διοικητικές υπηρεσίες και τα σημαντικότερα κτίρια για τις 

θρησκευτικές ανάγκες των μουσουλμάνων. Βόρεια οριζόταν από τις οδούς 

Καλλέργη, πηλιάδου και αγγαρίου και τη δυτική κοίτη του ποταμού. Νότια είχε 

ως όριο την οδό Αιμιλιανού, ανατολικά τις οδούς . Δραγούμη και Β. Γεωργίου και 

δυτικά τις οδούς Νιγρίτας και Γρανικού. Κασκαμανίδης, Ι. (2008). Η Υλώρινα κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες της Οθωμανικής κυριαρχίας. Φαρτογράφηση των συνοικιών 

της πόλης. το Μ. ουλιώτης, (επιμ.), Necati Cumali (1921 – 2001). Ένας Σούρκος 

συγγραφέας από τη Υλώρινα. Υλώρινα: Βιβλιολογείον, 123 – 151. 
301 1915, 39. 
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να καθορισθεί το ύψος των παρεών του ποταμού, το οποίον δύναται να 

γίνει μετά την σχετικήν μελέτην διευθετήσεως της κοίτης αυτού, για να 

καθορισθεί έπειτα η κλίση των νέων οδών που οδηγούν στο ποτάμι. Σο 

συμβούλιο απέρριψε για οικονομικούς λόγους την πρόταση και 

ανάθεσε την μελέτη στο δημομηχανικό Αναστ. Νικολ. Βασιλειάδη302. 

   Απόφαση για την αποκατάσταση των τοιχωμάτων του ποταμού τα 

οποία κατέρρευσαν λαμβάνεται, την 26η Μαΐου 1916303, επειδή η βλάβη 

αυτή έχει γίνει εις τα κεντρικότερα μέρη της πόλεως, η δε διά 

πασσάλων και σανίδων γενόμενη περίφραξις των μερών εκείνων, εκτός 

του ότι είναι μια μεγάλη ασχήμια και επισφαλής όπως φαίνεται, το 

δημοτικόν συμβούλιον εγκρίνει όπως κατασκευασθώσιν ο τοίχος τούτος 

εκτιθέμενος εις δημοπρασίαν. 

   Οι γέφυρες του ποταμού, που χρήζουν επιδιόρθωσης, διότι 

βρίσκονται κατά τον Δήμαρχο σε άθλια κατάσταση, απασχολούν το 

συμβούλιο την 11η Ιουλίου 1916304: 

Επί του αντικειμένου τούτου εισηγούμενος ο κ. Δήμαρχος, 

παρέστησεν την ανάγκην επί την οποίαν ευρίσκεται ο Δήμος, 

να κάμει τας διορθώσεις γεφυρών, τινών επί του διά της 

πόλεως ρέοντος ποταμού, απευθείας υπ’ αυτού του ιδίου, διά 

ημερομησθίων εργατών και αγορά του αναγκαίου υλικού, διότι 

αύται ευρίσκονται εις ελεεινή κατάστασιν, ενώ είναι αι 

μάλλον συχναζόμενοι, διά αυτό και η επισκευή αυτήν ουδεμίαν 

επιδέχεται αναβολήν και εζήτησε προς τον σκοπόν τούτον, εκ 

του κεφαλαίου Σ΄ άρθρον 1ον πίστωσην, εκ δραχμών 993,50 

συμφώνως προς τον υποβληθέντα προϋπολογισμόν του 

δημομηχανικού. 

                                                 
302 1915, 43. 
303 1916, 8. 
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   Σο συμβούλιο λαβών υπ’ όψιν την πρόταση του κ. Δημάρχου 

και σκεφθέν ότι πράγματι υφίσταται η ανάγκη της επισκευής 

των εν λόγω γεφυρών, αίτινες ευρίσκονται εις ελεεινήν 

κατάστασιν κατά το δυνατόν ταχύτερον, χορηγεί πίστωσην, εκ 

δραχμών 993,50 εκ του κεφ. Σ΄ άρθρον 1ον εκ δραχμών 993,50, 

του προϋπολογισμού τρεχ. Έτους, διά την απευθείας υπό του 

δήμου διά ημερομισθίων εργατών και αγορά του αναγκαίου 

υλικού, επισκευήν των ειρημένων γεφυρών και αναθέτει εις 

τον κ. Δήμαρχον να ενεργήσει τα δέοντα συντόμως. 

ε συνέχεια της απόφασης της 26ης Μαΐου 1916, για την επισκευή των 

τοιχωμάτων του ποταμού, ο Δήμαρχος επανέρχεται την 19η 

Αυγούστου 1916305, και ζητάει την λήψη απόφασης για την κατασκευή 

του έργου διά ημερομισθίων εργατών της δημοπρασίας αποτυχούσης: 

Επί του αντικειμένου τούτου εισηγούμενος ο κ. Δήμαρχος, 

ανέφερε εις τους κ. κ. υμβούλους ότι η δημοπρασία διά τα 

τοιχώματα του ποταμού, εγκριθείσα υπό της Νομαρχίας 

απέτυχεν, διότι ουδείς εργολάβος ετόλμησε να παρουσιαστεί 

ως μειοδότης, λόγω φαίνεται των περιστάσεων, αφετέρου 

όμως είπεν, δεν μας επιτρέπεται να αφήσωμεν αυτά εν 

τοιαύτη καταστάση, διότι κινδυνεύομεν να έχωμεν 

ανυπολόγιστην ζημιάν, εάν έλθουν και πλημμυρίσουν τα νερά 

και διά τούτο επρότεινε, εφόσον είναι καιρός, να αναλάβει ο 

Δήμος απευθείας διά ημερομησθίων εργατών να κτίσει, εάν 

δεν σταθεί δυνατόν εις όλα τα μέρη, να τα κτίσει εις εκείνα τα 

μέρη όπου ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος, καταρτιζομένης 

προς τούτο επιτροπής εκ υμβούλων, ήτοι εν συνεργασία μετά 

του Δημομηχανικού να εξετάσει ποια τα μάλλον επικίνδυνα 

                                                 
305 1916, 14. 
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μέρη, ων θα δεήση να προηγηθή η ανέγερση και ήτοι να 

επιβλέψη και την μελούμενην εργασίαν. Σο υμβούλιον 

άκουσον την εισήγησιν ταύτην του κ. Δημάρχου και σκεφθέν 

ότι η ανέγερση των εν λόγω τοιχωμάτων του ποταμού είναι 

μία επιτακτική ανάγκη, εγκρίνει να ανεγερθούν τα τοιχώματα 

του ποταμού διά ημερομισθίων εργατών απευθείας από του 

Δήμου, είτε όσα διαλαμβάνει ο υποβληθείς και εγκριθέν 

δεόντος προϋπολογισμός του Δημομηχανικού, είτε όσα 

προκριθώσιν ως μάλλον επικίνδυνα και μάλλον επείγοντα και 

αναθέτει εις τον κ. Δήμαρχον να προβεί άμεσα εις τας 

αναγκαίας ενεργείας. 

Παρατηρούμε πως οι παρεμβάσεις στο ποτάμι από την δημοτική αρχή 

πραγματοποιούνται την περίοδο αυτή, κυρίως για πρακτικούς και 

λιγότερο για αισθητικούς λόγους. Προτεραιότητα αποτελεί η 

προστασία των δημοτών και των περιουσιών τους και από εκεί και 

έπειτα η αισθητική ανάπλαση. Για αυτόν τον λόγο υπάρχουν 

ελάχιστες αναφορές, οι οποίες να συσχετίζουν τις παρεμβάσεις στον 

ποταμό με άλλα ζητήματα.  

 

5.7. Αγορά 

Με την κατάρτιση σχεδίου πόλεως, καθορίζεται και η τοποθεσία στην 

οποία δημιουργήθηκε η πλατεία αγοράς, όπου συγκεντρώθηκαν τα 

κρεοπωλεία, τα ιχθυοπωλεία και τα οπωροπωλεία306.  

   την υπ’ αριθμ. 44 συνεδρίαση της 24ης Ιουνίου 1915307, μετά από 

πρόταση του Δημάρχου, καθορίζεται επιτροπή αποτελούμενη από 

τους δημοτικούς συμβούλους κ. κ. Ιωάννη απουντζή, πρόεδρο του 

συμβουλίου, Φατζηνάκου Ναούμ, τεφάνου Ρόλη και Θεόδωρου 

                                                 
306 Βοσκοπούλου, Φ. (2004). ό. π., 383 – 399. 
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Κεραμυντζή, η οποία μεταβαίνουσα επί τόπου θέλει προβεί εις την 

εξεύρεσιν και εκτίμησην του χώρου εις τον οποίον πρόκειται να 

ανεγερθη η δημοτική αγορά εις την οποίαν θέλουσι να συγκεντρωθούν 

τα κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία και η λαχαναγορά και η εβδομαδιαία 

αγορά, προσδιορίση προχείρως το πόσον της προς απαλλοτρίωσην υπέρ 

του δήμου του χώρου τούτου απαιτηθησόμενης δαπάνης και υποδείξη 

παν μέσον αφορών τον τρόπον της προσκλήσεως υπό του δήμου του περί 

ου πρόκειται χώρου συνεργαζόμενη μετά της τεχνικής υπηρεσίας του 

δήμου. 

   Ο Δήμαρχος, στην υπ’ αριθμ. 44 συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου 1915308, 

επαναφέρει στο συμβούλιο την πρόταση για την εξεύρεση 

κατάλληλου χώρου για τον σκοπό αυτό και ζητά να εγκριθεί αυτός 

που πρότεινε η επιτροπή και έχει χαραχθεί στο διάγραμμα της 

ρυμοτομίας της πόλης, τον περιλαμβανόμενων μεταξύ των οδών 

πηλιάδου και Νικολούδη εκτάσεως μέτρων 5.355, καθόσον ο χώρος 

αυτός κρίθηκε κατάλληλος και αρκετός και από την παραπάνω 

επιτροπή, η οποία υπέβαλε και πρόχειρο κατάλογο εκτιμήσεως των 

υπό της πλατείας αυτής καταλαμβανόμενων γηπέδων και οικοδομών, 

των οποίων η αξία προσδιορίζεται σε 30.999.50 δραχμές. υστήνει, 

μάλιστα, ο Δήμαρχος στο συμβούλιο την όσο το δυνατόν ταχύτερη 

διάνοιξη της πλατείας αυτής, καθόσον είνε φανερόν, ότι η πόλις αύτη 

μόλο ήδη λαμβάνουσα όψιν πόλεως, στερείται παντώς πλατειών, τα δε 

κρεοπωλεία κ.λπ. ευρίσκονται εντός σαθρών ξύλινων παραπηγμάτων 

και κείνται εις το μέρος όπου θα διανηχθή η κεντρική πλατεία, 

παρέχουσι δηνάν διά της καταστάσεως εις την οποία ευρίσκονται θέαν 

φρικτόν, εκτός του κινδύνου εις ον εμβάλλουσι την δημόσιαν υγείαν. 
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   Σο συμβούλιο αποδεχόμενο πλήρως την εισήγηση και τα 

επιχειρήματα του Δημάρχου, σχετικά με την αναγκαιότητα και το 

επείγον της διάνοιξης της πλατείας αγοράς, αποδέχτηκε ομόφωνα την 

πρόταση του. 

   Πέρα από το ζήτημα της κατασκευής, στο συμβούλιο εξετάζονται 

και θέματα λειτουργίας της αγοράς. Ένα από αυτά αφορά στο αίτημα 

της Ισραηλίτικης κοινότητας για αλλαγή ημέρας, το οποίο συζητείται 

την 21η Ιουνίου 1917309: 

Επί του ζητήματος τούτου εισηγούμενος ο κ. Δήμαρχος 

ανέγνωσεν εις τους κ. υμβούλους, την διαβιβασθείσαν διά της 

υπ’ αριθμ. 1800 ε. έ. διαταγής του κ. Νομάρχου, αίτηση της 

Ισραηλιτικής κοινότητας από 19η Απριλίου ε. έ., δι ης 

παρακαλεί τον κ. Νομάρχη ίνα προβεί εις τα αναγκαία 

διαβήματα, προς αλλαγήν της ημέρας της εβδομαδιαίας 

αγοράς, με μία άλλη οιανδήποτε ημέρα της εβδομάδας. Διότι 

την ημέρα του αββάτου ούσης εορτάσιμου ημέρας των 

Ισραηλιτών, αποκλείονται αυτοί να λάβωσι μέρος εις τας 

σπουδαιοτέρας συναλλαγές της πόλεως, και αφαιρεί πόρους 

ζωής από έναν λαόν νέον εγκατεστηθέντα, διακρινόμενον διά 

το εμπορικόν του πνεύμα και την δραστηριότητά του και 

δυνάμενον να συντέλεση μεγάλως εις την προόδον του τόπου. 

Ο κ. Δήμαρχος μετά την εισήγηση ταύτη, εζήτησεν παρά των 

υμβούλων ων οι πλείστοι είναι εκ των πρώτων εμπόρων της 

πόλεως μας, δυνάμενων επομένως ως εκ της θέσεως των να 

κρίνωσι καλλύτερον τα πράγματα, να εκφράσουσι την γνώμην 

των κατά πόσο είναι δυνατόν να επιτευχθεί αλλαγή της 

                                                 
309 1917, 11. Για το ζήτημα βλ. και: εχίδης, Κ. (2008). Οι Εβραίοι της Υλώρινας. το 

Μ. ουλιώτης, (επιμ.), Necati Cumali (1921 – 2001). Ένας Σούρκος συγγραφέας από τη 

Υλώρινα. Υλώρινα: Βιβλιολογείον, 285 – 296. 
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ημέρας της εβδομαδιαίας αγοράς, χωρίς να παραβλάφθωσι τα 

κοινά συμφέροντα της πόλεως, αυτός καθ’ εαυτόν ουδεμίαν 

έχω γνώμην, διά την διατήρησην της ημέρας της αγοράς ή 

αλλαγή αυτής. 

   Επί του προκείμενου ο πρόεδρος κ. Φατζηνάκος Ναούμ, 

παρετήρησεν ότι ο καθορισμός της ημέρας του αββάτου διά 

την εβδομαδιαία αγοράν έχει γίνει κατά γενικήν επιθυμίαν 

των κατοίκων και μετά επισταμένης μελέτης του ζητήματος, 

ληφθέντων υπ’ όψιν κυρίως των συμφερόντων του τόπου. Έχει 

καθορισθεί η ημέρα αυτή διότι εν πρώτοις δεν συμπίπτει προς 

την εβδομαδιαίαν αγοράν άλλων πλησίον κείμενων πόλεων και 

κώμων, ως όροβιτς, Καστοριάς, Βοστάρανι, Βιγλίστων, 

δυναμένων ούτω των εμπόρων και κατοίκων πάσης της 

περιφέρειας να συναλλαχθώσι προς την αγορά μας και 

δεύτερον, έχει ληφθεί υπ’ όψιν το συμφέρον των κατοίκων 

μακρά κείμενων χωρίων και συναλλαζόμενων με την αγορά 

μας, οίτινες δύνανται να διαθέσωσι την Κυριακή διά την 

επιστροφή των, χωρίς να χάνωσι δύο εργάσιμες ημέρας της 

εβδομάδας. 

   Με την γνώμην του κ. Προέδρου συνετάχθησαν οι κ. κ. 

Λάζαρος Ιωάννου, Ιωάννης Καπουλίτσας, Φρήστος Υίσκας και 

Ιωάννης απουντζής, του κ. απουντζή, προσθέσαντος ότι 

τους υμβούλους πρέπει να οδηγήση το υπέρτερον συμφέρον 

του τόπου και της περιφέρειας όλης, κατοικούμενης εξ 70 

περίπου χιλιάδων χριστιανών και μουσουλμάνων και ουχί το 

συμφέρον ολίγιστων Ισραηλιτών, καταφύγοντων εις την πόλη 

μας διά στρατιωτικούς λόγους, και τούτων των πλείστων 

ενδεών, των οποίων την διαμονή θεωρεί πρόσκαιρον και τους 

οποίους μέχρι σήμερον δεν είδε, απέχοντας πάση συναλλαγή 
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την ημέρα του αββάτου. Σουναντίον ο εκ των υμβούλων κ. 

Φρήστος Υιλιππίδης εκηρύχθη υπέρ της αλλαγής της 

εβδομαδιαίας αγοράς, υποδείξας ως τοιούτην την Σετάρτην, 

καθ’ ην εγένετο και επί του καταλυθέντος καθεστώτος, διότι 

φρονεί ότι ουδεμία βλάβη δύναται να προέλθει, διότι είναι 

δυνατόν η αλλαγή αυτή να ελκύσει και άλλους Ισραηλίτας και 

να συντελέσει εις την ανάπτυξιν και πρόοδον της πόλεως μας. 

Με την γνώμην του κ. Φρ. Υιλιππίδη συντάχθησαν οι εκ των 

υμβούλων κ .κ. Κώστας Μισιρλής, αδίκ Φατζη Ζινέλ, Σεφήκ 

Αχμέτ και Μεχμέτ Αλή ουλειμάν. 

Σην 29η Μαρτίου 1926, σύμφωνα με το πρακτικό 8, λαμβάνεται η 

απόφαση για την ενοικίαση με την διαδικασία της πλειοδοτικής 

δημοπρασίας, των καταστημάτων της νέας δημοτικής αγοράς310.  

   Με την λειτουργία της αγοράς σχετίζεται και το ζήτημα του 

διαχωρισμού των εμπορευμάτων σε εγχώρια και εισαγόμενα, το οποίο 

και απασχολεί το δημοτικό συμβούλιο. Ο Δήμαρχος την 29η Μαρτίου 

1926311, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 14, του από 19 Μαρτίου 

1920 διατάγματος «Περί διακρίσεως των αλλοδαπών εμπορευμάτων 

από των εγχωρίων», απαιτείται να ορισθεί εκ των μελών του δημοτικού 

συμβουλίου, εν μέλος τακτικόν και εν τούτον αναπληρωματικόν διά το 

οικονομικό έτος 1926-1927, ίνα μετά των ετέρων διά του ως άνω 

Διατάγματος οριζομένων, αποτελέσωσιν την επί των αμφισβητήσεων 

Επιτροπήν, περί της εκ της αλλοδαπής προελεύσεως των 

μεταφερόμενων πραγμάτων και προτείνει την λήψιν σχετικής 

αποφάσεως. Σο δημοτικό συμβούλιο, λαβόν υπόψιν την πρόταση του κ. 

Δημάρχου, ορίζει εκ των μελών αυτού, ως μέλη της επί των 

αμφισβητήσεων επιτροπής, περί της εξ αλλοδαπής προελεύσεως των 
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μεταφερόμενων πραγμάτων εν τω Δήμω διά το οικονομικό έτος 1926-

1927, ως τακτικόν μεν τον κ. Νικόλαον Παναγιώτου, ως 

αναπληρωματικό δε τον κ. Φρήστον Μηλώσην. 

 

5.8. υντήρηση – επισκευές  

Μέσα από τα πρακτικά του Δημοτικού υμβουλίου Υλώρινας 

αποκωδικοποιούνται αναφορές, οι οποίες εστιάζουν στη συντήρηση 

της πόλης και τις κατασκευές και επισκευές που πραγματοποιούνταν 

με φροντίδα της δημοτικής αρχής.  

   Ο Δήμαρχος υποβάλλει προς έκκριση στο συμβούλιο την 4η 

Νοεμβρίου 1913, διάφορες καταστάσεις απρόβλεπτων εξόδων, στις 

οποίες συμπεριλαμβάνονται έξοδα για επιδιορθώσεις οδών, γεφυρών, 

τοιχωμάτων ποταμού312. 

   Η έλλειψη δημοσίων αποχωρητηρίων και ουρητηρίων οδηγεί το 

συμβούλιο την 26η Μαΐου 1914313, στην απόφαση της κατασκευής 

αυτών προχείρως και άνευ πολλών εξόδων εις τα μέρη τα οποία ήθελε 

υποδείξει ο μηχανικός του δήμου εν συνεννοήση μετά του ιατρού του 

δήμου. Σην 9η Ιουνίου 1914, υποβάλλεται και εγκρίνεται το σχέδιο των 

αποχωρητηρίων μετά του σχετικού προϋπολογισμού, συνολικής 

δαπάνης 1.300 δραχμών τα οποία αποφασίστηκε να κτισθούν εν τη 

πλατεία όπισθεν του δημοσίου ωρολογίου κηρυσσόμενης μειοδοτικής 

δημοπρασίας εντός εξ’ ημερών προθεσμίας. την ίδια συνεδρίαση 

εντάσσονται στον προϋπολογισμό η συντήρηση και επισκευή οδών 

(1.000 δρχ.) , η ανέγερση δημοτικού φυλακίου (630 δρχ.) και διάφορα 

δημοτικά έργα (36.479 δρχ.)314. Σην 14η Αυγούστου 1914315, ενεκρίθει να 

πληρωθεί ο κ. τέργιος ελίνης δραχμαί 12,5 ως αμοιβήν δια την επι 
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πλέον εκτελεσθείσα υπ΄ αυτού εργασίαν, εν τη κατασκευή των 

αποχωρητηρίων. 

   Η κατασκευή δημοτικού έργου επί τουρκοκρατίας, εμφαίνεται στα 

πρακτικά της 4ης επτεμβρίου 1914316, όπου αναφέροντα τα εξής: 

Βασιζόμενοι επί ομολογίας του δημομηχανικού κ. Θεοδ. Νικολαίδη, 

κληθέντος εις την συνεδρίαν ενέκρινε παμψηφεί την πληρωμή 

εφτακοσίων πενήντα (αριθ.750) γροσίων ή δραχμών 159.5, εις Ιωάννου 

Σάτη, Βασίλειου Σάτη και Ζήση Κώστα, εις αμοιβήν εργασίας γενομένης 

επί Σουρκοκρατίας κατά την κατασκευήν της προ της οικίας του εΐτ 

Αλή μπέη δημοτικής γέφυρας. 

   Με τον ίδιο τρόπο αποπληρώνονται οι οφειλές ύψους 151 δραχμών 

στον Μεστάν Σζαφέρ, για την εργασία του στην κατασκευή της έναντι 

των σχολείων γέφυρας και της κεντρικής βρύσης αλλά και για τα 

χορηγηθέντα από αυτόν σίδερα. Για εργασία κατά την κατασκευή της 

ίδιας βρύσης αποζημιώθηκαν και οι: Κωνσταντίνου ωτήριος 28,80 (9 

ημερομίσθια επί 3,2) δρχ., Πέτσε Κωνσταντίνος 5,20 (2 επί 2,6), Βασίλειος 

Νικολάου 2,50 δρχ., Γαβριήλ Νικολαΐδης για δύο σάκους τσιμέντου 11,50 

δρχ317. 

   Με δαπάνες του Δήμου, σύμφωνα με απόφαση που λήφθηκε την 31ης 

Μαρτίου 1915318, κατασκευάζεται παράπηγμα εις κατάλληλον παρά την 

πόλιν μέρος, το οποίο θα χρησιμεύσει για την απομόνωση των 

προσβεβλημένων από λοιμώδεις νόσους και στις εισόδους της πόλης 

της Υλώρινας και φυλάκια που θα χρησιμεύσουν ως σταθμοί 

είσπραξης των επί των ωνίων και εμπορευμάτων δημοτικών 

δασμών319.  
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   το ίδιο πνεύμα, και κατόπιν προφορικής συνεννόησης με τον κ. 

Νομάρχη Υλωρίνης και τον κ. Νομίατρο Υλωρίνης, κατασκευάζεται 

δίπλα στον σιδηροδρομικό σταθμό παράπηγμα, για την τοποθέτηση 

του απολυμαντικού κλιβάνου320: 

Επί του αντικειμένου τούτου ο Δήμαρχος εγνώρισεν εις το 

συμβούλιον, ότι κατόπιν προφορικής συνεννοήσεως μετά του κ. 

Νομάρχου Υλωρίνης και του κ. Νομίατρου Υλωρίνης, ο Δήμος 

κατασκεύασε παρά τον σιδηροδρομικόν σταθμόν Υλωρίνης 

παράπηγμα, διά την τοποθέτησιν εν αυτού του απολυμαντικού 

κλιβάνου προς κατασκευήν του οποίου εδαπανήθησαν εν όλω 

δραχ. 260 περίπου και επρότεινεν όπως το συμβούλιον 

εγκρίνει την κατασκευήν και χορήγηση πίστωσιν εις δραχ. 260, 

προς πληρωμήν της γενόμενης δαπάνης, εκ του αποθεματικού 

κεφαλαίου του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους 

κεφ. ΙΒ΄ αρθρ. 1. Σο συμβούλιον λαβών υπ’ οψει την πρότασιν 

του Δημάρχου και την επείγουσαν ανάγκην της κατασκευής 

του παραπήγματος, λόγω της επείγουσας ανάγκης, εγκρίνει 

την κατασκευήν παραπήγματος προς τοποθέτησιν του 

απολυμαντικού κλιβάνου και χορηγεί εκ του αποθεματικού 

κεφαλαίου του προϋπολογισμού του Δήμου της χρήσεως του 

1915, κεφαλ. ΙΒ΄ αρθρ. 1 πίστωσιν εκ δραχμών 260, διά την 

πληρωμήν της γενόμενης δαπάνης. 

Παρά την προτεραιότητα που φαίνεται να δίδεται στην κατασκευή 

υποδομών, δεν παραλείπεται και η λήψη αποφάσεων για την 

συντήρηση των υφιστάμενων. Σην 28η Ιουλίου 1915321, ο δήμαρχος 

υποβάλει στο συμβούλιο τους όρους συμφωνιών και τον 

προϋπολογισμό, της απαιτούμενης δαπάνης, ύψους 815,69 δραχμών, 
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διά τον ελαιοχρωματισμόν ενός απομονωτηρίου, πέντε φυλακείων 

είσπραξης δημοτικών δασμών και των παρά του ποταμού 

αποχωρητήριων, και προτείνει την έγκριση τους από το συμβούλιο, 

καθώς αν δεν ελαιοχρωματιστούν ορισμένα κινδυνεύουσι να 

καταστραφώσιν επερχόμενου του χειμώνος . Η πρότασή του έγινε 

αποδεκτή. 

   Η επισκευή της γέφυρας Αλούτσκα στην οδό Υλωρίνας – Κορυτσάς, 

αναγνωρίζεται από το συμβούλιο την 9η επτεμβρίου 1915322 ως 

επείγουσα, καθόσον έχει καταστεί σχεδόν δυσχερής η δι’ αυτής 

διέλευσις αμαξών και υποζυγίων, αλλά εκτός αυτού επιτακτική 

χαρακτηρίζεται και η ανάγκη να επισκευαστεί και η παρά την γέφυρα 

οδός, καθόσον και η οδός εις το μέρος εκείνο από τούδε έχει καταστεί 

αδιάβατος, ορισμένες δε τον χειμώνα, μετά συνεχείς βροχάς του 

φθινοπώρου, θα διακοπεί η συγκοινωνία. Σο επείγον της κατάστασης 

καταδεικνύεται και από την έγκριση της απευθείας από τον Δήμο 

επισκευής, διά ημερομισθίων εργατών, κάτι που για πρώτη φορά 

παρατηρείται. 

   ημαντικές παρεμβάσεις αποφασίζονται στην συνεδρίαση της 23ης 

επτεμβρίου 1915323, σχετικά με επισκευή και λιθόστρωση των 

κυριοτέρων οδών της πόλεως. Ο δήμαρχος προτείνει την λύση της 

λιθόστρωσης των κυριότερων δρόμων, για πρακτικούς, οικονομικούς 

αλλά και αισθητικούς λογούς. Σο ισχύον επιτόπιο σύστημα (καλδέρμα), 

καίτοι δεν θεωρείται κατάλληλον, ενδείκνυται ως το μόνον εις τας 

παρούσας περιστάσεις δυνάμενον να εφαρμοστεί, έτσι ώστε με μικρή 

σχετικά δαπάνιν, θέλει εκλείψη τελείως η βαρβαρώδης κατάστασις εν 

τη οποία θέλουσι ευρέθη πολλαί οδοί, κατά τον επί θύραι χειμώνα. Η 

σκυρόστρωση αποκλείεται λόγω κόστους, αλλά, συμφώνα με τους 
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μηχανικούς, και επειδή πρέπει να προηγηθεί η ρυμοτομία των οδών 

και η κατασκευή υπονόμων. Οι προτεινόμενες ανά οδό πιστώσεις, οι 

οποίες ομόφωνα εγκρίθηκαν είναι οι εξής: 

1) Διά την λιθόστρωσιν της λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου δεξιά 

πλευρά δραχ. 812,50 

2) Διά την λιθόστρωσιν της λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου αριστερή 

πλευρά, καθώς και της οδού Διαδοχ. Γεωργίου δραχ. 946,70 

3) Διά την επισκευήν της οδού Βενιζέλου και λιθόστρωσιν της οδού 

Κ. Παλαιολόγου δραχ. 953,60  

4) Διά την λιθόστρωσιν των οδών Δραγούμη και Αβέρωφ δραχ. 

947,50 

5) Διά την λιθόστρωσιν των οδών Καλλέργη και Αγίου Γεωργίου 

δραχ. 875 

6) Διά την λιθόστρωσιν των οδών α) Β. Πανουσόπουλου, β) Κρέσνας, 

γ) Δελαπόρτα, δ)Ναούσης και ε) Αυλών φαγείου δραχ. 876 

7) Διά την επισκευήν της οδού Ηπείρου δραχ. 594 

8) Διά την λιθόστρωσιν της οδού Μοναστηρίου δραχ. 651 

9) Διά την λιθόστρωσιν των οδών Π. Μελά και Μ. Αλεξάνδρου 

δραχ. 900 

10) Διά την επισκευήν της οδού Μητροπόλεως δραχ. 170 

Σην 19η Αυγούστου 1916324, το συμβούλιο εγκρίνει, την διά 

ημερομισθίων εργατών επισκευή της επί της οδού μεγάλου Αλεξάνδρου 

κρήνης εξ ης αντλούσι το ύδωρ μέγα μέρος της πόλεως και της επί της 

οδού Παύλου Μελά κείμενης ξύλινης γέφυρας, η οποία συχνάζεται 

πολύ και μολονότι το υλικόν τούτον της σήμερον είναι υπερτιμημένον, 

εντούτοις είναι αναγκασμένος να μη αναβάλει την επιδιόρθωση. 
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   Σην 11η επτεμβρίου 1925325, εγκρίνεται ο προϋπολογισμός δαπάνης 

για: 

Α) την άνευ δημοπρασίας και επί αποδόση λογαριασμού, 

επιδιόρθωση της επί του χειμάρρου γέφυρας της Πλατείας 

Ηρώων.  

Β) την άνευ δημοπρασίας και επί αποδόση λογαριασμού, 

επιδιόρθωση της επί του χειμάρρου γέφυρας της οδού 

Γιαννιτσών.  

Γ) την άνευ δημοπρασίας και επί αποδόση λογαριασμού, 

επιδιόρθωση της επί του χειμάρρου γέφυρας της οδού 

Δημοκρατίας.  

Δ) την άνευ δημοπρασίας και επί αποδόση λογαριασμού, 

επιδιόρθωση της επί του χειμάρρου γέφυρας της Πλατείας 

Δικαιοσύνης.  

Ε) την άνευ δημοπρασίας και επί αποδόση λογαριασμού, 

επιδιόρθωση της επί του χειμάρρου γέφυρας της οδού 

Ιωαννίνων.  

Σ) την άνευ δημοπρασίας και επί αποδόση λογαριασμού, 

επιδιόρθωση της επί του χειμάρρου γέφυρας της οδού 

Ναούσης. 

 Ζ) την άνευ δημοπρασίας και επί αποδόση λογαριασμού, 

επιδιόρθωση της επί του χειμάρρου γέφυρας της Πλατείας 

Ερμού.  

Η) την άνευ δημοπρασίας και επί αποδόση λογαριασμού, 

επιδιόρθωση της επί του χειμάρρου γέφυρας της οδού 

Πανουσοπούλου.  
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Θ) την άνευ δημοπρασίας και επί αποδόση λογαριασμού, 

επιδιόρθωση της επί του χειμάρρου γέφυρας της οδού 

αρανταπόρου.  

Ι) την άνευ δημοπρασίας και επί αποδόση λογαριασμού, 

επιδιόρθωση τμήματος καταπέσοντος της οδού Αγίου 

Γεωργίου.  

ΙΣ) Έγκριση γενομένης δαπάνης της Ηλεκτρικής Εταιρείας 

Υλωρίνης, διά την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού 

και την ηλεκτρική εγκατάσταση προς ηλεκτροφωτισμό της 

οδού Αγίου Γεωργίου μέχρι το καφενείο «Ακρόπολις». 

τις επείγουσες υποχρεώσεις εντάσσεται και η επιδιόρθωση και ο 

καθαρισμός, του κεντρικού υδραγωγείου της πόλεως, που 

αποφασίζεται την28η Οκτωβρίου 1925326: 

Εν προκειμένω ο κ. Δήμαρχος επαρουσίασε στους κ. 

υμβούλους κατάσταση δαπάνης μετά σχετικών αποδείξεων 

διά την άνω δημοπρασία και επί αποδόση λογαριασμού 

επιδιόρθωση και καθαρισμό του κεντρικού υδραγωγείου της 

πόλεως του έργου τούτου χαρακτηρισθέντος λίαν επείγοντος 

και προτείνει την έγκριση της γενομένης δαπάνης 

ανερχομένης εις δραχμάς 890. Σο δημοτικό συμβούλιο λαβών 

υπόψη την παρουσιασθείσα κατάσταση, σκεφθέν ότι, διά την 

επιδιόρθωση και καθαρισμό του περί ου ο λόγος υδραγωγείου 

συνέτρεχεν περίπτωση εκτελέσεως του έργου και προμήθειας 

αναγκαίων των διά τον καθαρισμό τούτου άνευ δημοπρασίας 

μετά εξέταση των σχετικών δικαιολογητικών, εγκρίνει την 

γενόμενη δαπάνη εκ δραχμών 890, διά την άνευ δημοπρασίας 
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επιδιόρθωση του κεντρικού υδραγωγείου της πόλεως και 

προμήθειας σόδας, άσβεστου κ.λπ. διά τον καθαρισμό τούτου. 

 

 

5.9. Εκκλησιαστικά ζητήματα/Νεκροταφεία 

Διαφορές για το ιδιοκτησιακό καθεστώς περιοχών ανακύπτουν κι 

ανάμεσα στην Εκκλησία και τον Δήμο. Μία από αυτές είναι το θέμα 

συζήτησης, του συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1916327. Κατά πλειοψηφία το 

συμβούλιο αποφασίζει, ότι οι βοσκήσιμες περιοχές, που βρίσκονται 

πέριξ του αγιάσματος του Αγίου Παντελεήμονα αποτελούν δημοτική 

και όχι εκκλησιαστική έκταση. Σο επιχείρημα από πλευράς Δήμου, 

είναι ότι η εκκλησιαστική επιτροπή δεν κατέχει τίτλους ιδιοκτησίας, 

αλλά επίσης ότι ό χώρος έχει δεντροφυτευτεί με έξοδα του Δήμου και 

φυλάσσεται από υπαλλήλους. 

   Σην 11η Ιουλίου 1916328, δύο ζητήματα διένεξης Δήμου και Εκκλησίας 

εξετάζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Σο ένα αφορά στην 

περιτοίχιση του αυλόγυρου του νεκροταφείου της εκκλησίας του Αγίου 

Γεωργίου, για το οποίο έργο εκφράζεται η εκτίμηση του Δημάρχου, ότι 

δεν πρόκειται για μια απλή περιτοίχιση, αλλά για επέκταση: 

Εισηγούμενος επί του αντικειμένου τούτου ο Δήμαρχος, είπεν 

ότι δεν πρόκειται περί περιτοιχίσεως μόνον νεκροταφείου, 

αλλά περί επεκτάσεως του αυλόγυρου της εκκλησίας Αγίου 

Γεωργίου και αυτό μεν εκ μέρους του δεν αντίκειται εις μίαν 

προέκταση, μη παραβλάπτουσα το σχέδιον της πόλεως, 

τουναντίον μάλιστα χάριν της εκκλησίας ταύτης με την 

οποίαν τόσας παραδόσεις μας συνδέουσι, θα ήτο πρόθυμος εις 

πάσαν θυσίαν, αλλά εφόσον το σχέδιο δεν έχει αποπερατωθεί 
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ούτε έχει εγκριθεί, δεόντος τοιαύτην τίνα ενέργεια εκ μέρους 

του Μητροπολίτου, χαρακτηρίζει παράκαιρον και 

ακατάλληλον. Διά τούτο διέταξε είπεν, τον δημομηχανικόν να 

εξετάσει επιτοπίως, αν πρόκειται περί περιτοιχίσεως του 

υπάρχοντος νεκροταφείου ή επέκτασης του αυλόγυρου της 

εκκλησίας. Επειδή λοιπόν πρόκειται περί επεκτάσεως του 

αυλόγυρου, και περί τούτο αποφανθεί και ο δημομηχανικός, μη 

επιτρεπόμενης προ του καταρτισμού του σχεδίου της πόλεως, 

προέβην εις τα αναγκαία διαβήματα, συστήνοντας διά 

απαντητικού εγγράφου προς την Μητρόπολη, την αποχήν 

προς το παρόν εκ της εκτέλεσης του έργου και ζητήσει διά της 

Αστυνομίας την παρεμπόδισιν. Αλλά η αυτού εβασμιότης, δεν 

έλαβε καθόλου υπ’ όψιν τα διαβήματα μου είπεν, και 

εξακολουθεί περιφράζειν πάντα τον γύρωθεν της εκκλησίας 

δημοτικόν τόπον. Ήτο επόμενον άρα να καταλήξομεν εις 

ένδικα μέσα, προς παρακώλυση της πράξεως ταύτης, αλλά 

προ τούτου προσπάθησα να έλθω εις συνεννόηση και να 

συσχετίσω το ζήτημα τούτο με το ζήτημα του τόπου περί το 

Άγιασμα του Αγίου Παντελεήμονος.  

Οι σύμβουλοι, αφού πείστηκαν ότι ο Δήμαρχος εξήντλησε τα 

περιθώρια για την εξωδικαστική λύση του ζητήματος, ενέκριναν την 

δικαστική προσφυγή, είτε διά προσωρινών μέτρων, είτε με την 

κατάθεση οποιασδήποτε αγωγής.  

   Σο δεύτερο σχετικό με την εκκλησία θέμα αναφέρεται στην αγωγή 

κατά του Μητροπολίτη Μογλενών και Υλωρίνης, για καταπάτηση 

δημοσίου χώρου: 

Επί του ζητήματος τούτου, αναφερόμενος εις την ληφθείσα 

από 26η Μαΐου ε. έ. αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου, 

εισηγήθη ότι επιδίωξε διά διαλλακτικού τρόπου να μεταπείσει 
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τον Μητροπολίτη, όπως αποδώσει τον χώρο ον αυθαιρέτως 

απεκομίσατο εκ του τόπου εκείνου, διά τον θερισμόν και 

συλλογή του οποίου, υπεβλήθη ο Δήμος εις ιδιαιτέρα δαπάνη 

και να απόσχει πάσης επ’ αυτού αξιώσεως, πλην εστάθει 

αδύνατον να μεταπεισθεί ο Μητροπολίτης και τούτου ένεκα, 

θα αναγκασθεί να κινήσει αγωγή. Σο συμβούλιον ακούσαν την 

εισήγησην ταύτην του κ. Δημάρχου και λαβόν υπ’ όψιν ότι ήδη 

αποφάνθει, θεωρήσαν τον τόπον δημοτικόν, εγκρίνει την 

κίνηση αγωγών διά το ζήτημα τούτου του τόπου, τον οποίον 

σφετερίζεται η Α. εβασμιότης και αναθέτει εις τον κ. 

Δήμαρχον την περαιτέρω ενέργειαν. 

Η Ισραηλιτική κοινότητα την 6η Ιουνίου 1917, καταθέτει αίτημα για την 

παραχώρηση δημοτικού τόπου, με σκοπό να ιδρύσει νεκροταφείο. Σο 

αίτημα της εξετάζεται στο συμβούλιο την 21η Ιουνίου 1917329: 

Επί του προκειμένου εισηγούμενος ο κ. Δήμαρχος, ανέγνωσεν 

εις τους κ. υμβούλους την από 6η Ιουνίου ε έ. αίτηση της 

Ισραηλίτικης κοινότητας Υλωρίνης, διά της οποίας ζητεί αυτή 

να της παραχωρηθεί υπό του Δήμου ένας τόπος 750 περίπου 

τετραγωνικών μέτρων, κείμενος εκτός της πόλεως εις 

απόστασή 700 μέτρων από την πάροδο της οδού Ηπείρου, 

καθόσον το μέρος όπερ έχει παραχωρηθεί ήδη, είναι 

ανεπαρκές και λίαν μεμακρυσμένον της πόλεως. Επρότεινεν 

όθεν εάν το υποδεικνυόμενον μέρος, δεν δύναται να βλάψει 

ούτε όσον αφορά την επέκταση της πόλεως, ούτε όσον αφορά 

την υγεία αυτής να παραχωρηθεί εις την Ισραηλίτικη 

Κοινότητα, διότι ως αντελήφθη ο ίδιος το χρησιμοποιούμενο 

ήδη μέρος είναι όλως ακατάλληλον δια Νεκροταφείον. 

                                                 
329 1917, 11. Για το ζήτημα βλ. και: εχίδης, Κ. (2008). ό. π., 285 – 296. 
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   Σο συμβούλιον ακούσαν της εισηγήσεως του κ. Δημάρχου, 

ευρίσκον πράγματι ακατάλληλον τον παραχωρηθέντα άλλοτε 

υπό την Δημοτικήν Αρχήν τόπον, προς ίδρυσην Νεκροταφείου 

διά την Ισραηλίτικη Κοινότητα, κηρύττεται ομοφώνως υπέρ 

της παραχωρήσεως του υποδεικνυόμενου τόπου, μετά εξέταση 

αρμοδίως εάν ο τόπος αυτός είναι δημοτικός και εάν δεν 

παραβλάπτει η ίδρυσις αυτού του Νεκροταφείου, το σχέδιον 

της πόλεως και την υγείαν αυτής. 

Οι αποζημιώσεις των ιδιοκτητών των αγρών, που χρησιμοποιήθηκαν 

ως στρατιωτικά νεκροταφεία των συμμάχων, και άλλα συναφή 

ζητήματα, συζητούνται στο συμβούλιο της 3ης Ιουλίου 1917330. 

Επί του ζητήματος τούτου εισηγούμενος ο κ. Δήμαρχος 

υπενθυμίζει εις τους κ. υμβούλους ότι εγκαθιδρυθέντων των 

τρατιωτικών Νοσοκομείων των υμμάχων εις την πόλη μας, 

εδέησε να ιδρυθώσι και Νεκροταφεία, προς ενταφιασμό των 

θνησόντων στρατιωτών των. Ψς συμβαίνει δε εις παρόμοιας 

περιστάσεις διά το επείγον, πριν δυνηθεί να προλάβει ο Δήμος 

να και χορηγήσει τον απαιτούμενο προς τούτο χώρο, αι 

Γαλλικαί αρχαί προέβησαν εις την εγκατάσταση τοιούτου, εις 

τον παρακείμενον του τρατιωτικού Νοσοκομείου των Γάλλων 

αγρόν. Ο ιδιοκτήτης του αγρού τούτου ενόμισεν ότι ηδύνατο να 

εκμεταλλευτεί την περίσταση τούτη και ηθέλησε να έλθει εις 

διαπραγματεύσεις μετά των Γαλλικών αρχών, διά την 

εκποίηση του κτήματος του. Αλλά αι Γαλλικαί αρχαί εζήτησαν 

την επίλυση του ζητήματος τούτου διά της Δημαρχίας, ευθύς 

δε μου ανακοινώθει το γεγονός, έσπευσα και προσφέρθηκα εκ 

μέρους του Δήμου να τους παραχωρηθεί, ου μόνον το 

                                                 
330 1917, 13. 
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χρησιμοποιηθέν μέρος του αγρού, αλλά και όσος χώρος θα 

χρειάζεται διά την εγκατάσταση του Νεκροταφείου τούτου, 

διότι θα ήτο μεγάλη παράλειψις εκ μέρος του Δήμου, να μην 

παραχωρήσωμεν ημείς τον απαιτούμενο χώρον, διά τον 

ενταφιασμόν των τέκνων της Γαλλίας και των υμμάχων της, 

αίτινα ηρωικώς πίπτονταν χύνοντας το αίμα των, διά την 

υπεράσπιση της χώρας μας. Ήμην βέβαιος λέγων, ότι και το 

συμβούλιον θα είχε την ίδια αντίληψη διά τούτο, προέλαβον 

και προσεφέρθην διά την δώρισιν εκ μέρους του Δήμου του εν 

λόγω χώρου. Οι επιφορτισθέντες την επίλυση του ζητήματος 

τούτου αξιωματικοί Γάλλοι, την άποψιν ταύτην του κ. 

Δημάρχου περί παραχώρησης εκ μέρους του Δήμου του 

απαιτούμενου διά το Νεκροταφείο χώρου, εδέχθησαν μετά 

συγκινήσεως, εστάλη δε έγγραφο εκ μέρους του 

Υρουραρχείου, το περιεχόμενο του οποίου ανακοινώσεν εις 

τους κ. υμβούλους και διά του οποίου εκφράζονται αι 

ευχαριστίαι και ζητείται η έγγραφος διαπίστωση του κ. 

Δημάρχου, περί της εν λόγω παραχωρήσεως. Επρότεινε τον 

σχηματισμό τετραμελούς επιτροπής εκ συμβούλων, ήτις θα 

μεταβεί επιτοπίως να εξετάσει τον αγρόν, ορίσει την τιμή του 

και κατόπιν διά ψηφίσεως της αναγκαίας πιστώσεως, προβεί ο 

Δήμος εις την εξαγορά του αγρού τούτου και εν περίπτωση 

επιμονής του ιδιοκτήτου, εις την αγορά ετέρου ισομεγέθους 

και ομοίου αγρού. 

   Σο συμβούλιο ακούσαν την εισήγηση του κ. Δημάρχου, λαβών 

γνώση των μεταξύ αυτού και των ενταύθα Γαλλικών αρχών 

διαμειφθέντων, συγχαίρει αυτόν διά την πρωτοβουλίαν του 

και το διάβημα του τούτο, αναλαμβάνων εν ονόματι του Δήμου 

να παραχωρήσει, τον απαιτούμενον διά Νεκροταφείον των 
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Γάλλων τρατιωτών χώρον και προς τούτο συνιστά επιτροπή, 

εκ των συμβούλων κ. Σεφήκ Αχμέτ, αδίκ Ζινέλ, Φρήσου 

Υιλιππίδου και Ιωάννου Καπουλίτσα και του κ. Δημάρχου, 

ήτις επιτροπή θα διαπραγματευθεί το ζήτημα, θα φροντίσει 

διά την εξαγορά του εν λόγω αγρού ή την απαλλοτρίωση 

αυτού διά αγοράς άλλου και ανταλλαγή μετά του ιδιοκτήτου 

και θα υποβάλλει το πόρισμα των ενεργειών της εις το 

Δημοτικό υμβούλιο. 

   Η ίδια επιτροπή προσέτι, θα μεριμνήσει και διά την εξαγορά 

του χρησιμοποιηθέντος αγρού διά τα Ιταλικά Νεκροταφεία. 

 

5.10. Εκπαιδευτικά ζητήματα331 

Οι Μουσουλμάνοι σιδηρουργοί της Υλώρινας, με αίτηση τους προς το 

δημοτικό συμβούλιο, ζητούν την παραχώρηση δημοτικού χώρου, 

προκειμένου να εγκαθιδρύσουν σχολείο για την εκπαίδευση των 

παιδιών τους. Σην 2α Υεβρουαρίου 1921332, το δημοτικό συμβούλιο 

καλείται να αποφασίσει σχετικά: 

Επί του προκείμενου εν τη εισήγησει, ανεγνώσθη αίτησις 

κατοίκων Υλώρινας μουσουλμάνων σιδηρουργών από 14η 

Ιανουαρίου ε. έ., διά της οποίας αυτοί υποδεικνύοντες γήπεδον, 

ευρισκόμενον πλησίον της συνοικίας των, κείμενον παρά την 

                                                 
331 Για το ζήτημα της εκπαίδευσης στη Υλώρινα βλ. και: Ηλιάδου – Σάχου, . & 

Μπέτσας, Γ. (2009). Η εκπαίδευση στο μεταίχμιο 19ου και 20ου αιώνα: Η περίπτωση 

της Υλώρινας. το Μ. ουλιώτης, (επιμ.), Necati Cumali (1921 – 2001). Ένας Σούρκος 

συγγραφέας από τη Υλώρινα. Υλώρινα: Βιβλιολογείον, 95 – 106. Ανδρέου, Α., 

Ηλιάδου-Σάχου, . & Μπέτσας, Γ. (2011). Η εκπαίδευση στη Μακεδονία (19ος αιώνας 

-1914). το Μπουζάκης, . (επιμ.), Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Σόμος Α’, 

Όψεις και απόψεις: Ιστοριογραφικά ρεύματα, μακρές περίοδοι, εκπαίδευση εκτός 

συνόρων, τοπική ιστορία. Αθήνα: Gutenberg, 543 – 560. Μπέτσας, Γ. (2005). Εκπαίδευση 

και νεωτερικότητα στο 19ο αιώνα: μια θεωρητική προσέγγιση του ρόλου του 

σχολείου στη διαμόρφωση εθνικής συνείδησης στη Βαλκανική. Μακεδνόν, 14, 125 – 

139. 
332 1921, 11. 
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οδό Ανρύ, εντός της ζώνης της πόλεως και άχρηστον ήδη, 

παρακαλούν να παραχωρηθεί τούτο προς αυτούς, άνευ 

καταβολής τιμήματος τίνος, ίνα εγκατασταθώσιν εν αυτό, 

δημοτικό σχολείο διά την στοιχειώδη εκπαίδευση των τέκνων 

των, οίτινα μένουσι αγράμματα, διότι αποβαίνει αδύνατο να 

φοιτώσι εις άλλα Σουρκικά σχολεία, ων λίαν μεμακρυσμένα 

των κατοικιών των. Σο συμβούλιο λαβόν υπόψη την αίτηση 

ταύτην, ως και την σκοπιμότητα και ωφέλεια της δωρεάς, 

δέχεται την αίτηση των ειρημένων κατοίκων της πόλεως ημών 

και δωρίζει το απαιτούμενο γήπεδο, ήδη άχρηστο εις το 

υποδεικνυόμενο μέρος της πόλεως, ίνα εγκαθιδρυθεί επ’ 

αυτού διά εξόδων των αιτούντων ίδρυμα προορισμένον διά την 

στοιχειώδη εκπαίδευση των τέκνων αυτής και την περεταίρω 

ενέργεια αναθέτει εις τον κ. Δήμαρχο. 

Σην 23η Ιουνίου 1921333, ανακοινώνεται στο συμβούλιο το υπ’ αριθμ. 

4834 ε. έ. έγγραφο του κ. Νομάρχη Υλωρίνης ως και η αίτηση του 

Γενικού Επιθεωρητή της μέσης εκπαίδευσης, περί παραχωρήσεως 

γηπέδου 20 στρεμμάτων, προς ίδρυση σχολικού κήπου, γυμναστηρίου 

κ.λπ.: 

Επί του προκείμενου, ανεγνώσθη το υπ’ αριθμ. 4834 ε. έ. 

έγγραφο του κ. Νομάρχου ως και σχετική αναφορά του 

Γενικού Επιθεωρητή της μέσης εκπαίδευσης προς αυτόν, δι ου 

συνίσταται η εξεύρεση χώρου κατάλληλου πλησίον της 

πόλεως, 20 περίπου στρεμμάτων, επί του οποίου να ιδρυθεί 

ένα Γυμναστήριον, σχολικός κήπος, ενυδρεία, και τα τοιαύτα 

μέσα προς αρτιοτέρα και κατά τας νεωτέρας μεθόδους, 

μόρφωση της νεολαίας. Σο συμβούλιο όρισε να ανατεθεί εις 

                                                 
333 1921, 3. 
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τον δημομηχανικό του Δήμου, όπως υποβάλει έκθεση περί του 

καταλληλότερου χώρου δια τον σκοπό τούτο, μεθ’ ου να 

προβεί εις την λήψη σχετικής απόφασης. 

το κέντρο της Υλώρινας, την εποχή εκείνη, λειτουργεί γυμναστήριο 

σε χώρο που ανήκει στην Εθνική Σράπεζα. Οι σύλλογοι που το 

χρησιμοποιούν, ζητούν από τον Δήμο, να αποφασίσει την 

απαλλοτρίωση του χώρου. Σην 19η Αυγούστου 1926334, λαμβάνεται η 

σχετική απόφαση: 

Εν προκειμένω εισηγούμενος ο κ. Δήμαρχος, αναγιγνώσκει 

αίτηση των γυμναστικών συλλόγων και ποδοσφαιρικών 

ομάδων της πόλεως Υλωρίνης, αιτουμένων όπως το δημοτικό 

συμβούλιο, αναγνώριζον την επιτακτική ανάγκη της 

εξευρέσεως κατάλληλου γηπέδου προς ίδρυση γυμναστηρίου 

εν τη πόλη Υλωρίνης, ούτινος ο κοινωφελής σκοπός ουδενός 

την προσοχή διαφεύγει, συνηγορήσει παρά τους αρμοδίους την 

απαλλοτρίωση του μοναδικού εν τη πόλη μας γηπέδου, του ήδη 

χρησιμοποιούμενου ως Γυμναστηρίου παρά των ιδίων 

αθλητικών οργανώσεων και ανήκοντος εις την κατοχή της 

εθνικής Σραπέζης της Ελλάδος, περιελθόντος αυτή δυνάμει 

της μεταξύ της και του Ελληνικού Δημοσίου συμβάσεως, περί 

διαχειρίσεως των εξ ανταλλαγής των Οθωμανών 

προερχομένων αστικών ακινήτων, κείμενον δε εν τω 

ανατολικόν τμήματι της πόλεως Υλωρίνης και μεταξύ της 

Λεωφόρου τρατηγού Ανρύ, οδών αρανταπόρου και 

Κωνσταντινουπόλεως και προτείνει την λήψη σχετικής 

απόφασης. Σο δημοτικό συμβούλιο λαβών υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του κ. Δημάρχου και αναγνωρίζον την επιτακτική 

                                                 
334 1926, 21. 
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ανάγκη της εξευρέσεως καταλλήλου γηπέδου, διά την ίδρυσιν 

Γυμναστηρίου εν Υλωρίνη, διά την αθλητική επίδοση της 

Νεολαίας, ως τοιούτον δε ευρίσκει κατάλληλον το και 

μοναδικό άλλωστε εν τη πόλη μας ως ανωτέρω γήπεδο, 

παμψηφεί εκφράζει την ευχή προς τα αρμόδια υπουργεία προς 

τα οποία και υποβάλλεται αντίγραφο της παρούσης, όπως 

ευαρεστούμενοι αναγνωρίσωσιν ως έργο Δημοσίας ωφελείας, 

την ίδρυση Γυμναστηρίου εν Υλωρίνη, ίνα εν αυτό επιδίδονται 

εις τον αθλητισμό οι νέοι της περιφέρειας Υλωρίνης και 

ενεργήσωσι την δια τον σκοπό τούτο αναγκαστική 

απαλλοτρίωση του ως είρηται γηπέδου, υπέρ και εις βάρος 

των Γυμναστικού υλλόγου Υλωρίνης «Ο Υίλιππος», της τιμή 

αυτού κανονισθησομένης παρά του ενταύθα κ. Προέδρου των 

Πρωτοδικών εν καιρώ, συμφώνως των άρθρων 2, 3, 4 του 

Νόμου ΓΠΝΑ 3915 της Σετάρτης Δεκεμβρίου 1911 και του 

Νόμου 103 της 26 Δεκεμβρίου 1913. 

 

Αμέσως μετά την απελευθέρωση, καταγράφεται από τις δημοτικές 

αρχές της Υλώρινας η ανάγκη δημιουργίας των απαραίτητων 

υποδομών, ώστε η πόλη να αποτελέσει ένα συγκροτημένο αστικό 

σύνολο. Σέτοιες υποδομές, ιδιαίτερα επιτακτικές, αποτελούν το 

οργανωμένο σφαγείο και αποξηραντήριο δερμάτων, προκειμένου να 

πραγματοποιείται η σφαγή των ζώων, και η επεξεργασία των 

δερμάτων, με τρόπο που δεν θα επιφέρει πλήγμα στην δημόσια υγεία. 

Σαυτόχρονα, γίνονται ενέργειες για την ρυμοτομία της πόλης, την 

ονοματοδοσία πλατειών και οδών και τον εξωραϊσμό περιοχών του 

αστικού συγκροτήματος. Για να αναπτυχθεί, όμως, η πόλη της 

Υλώρινας, με τρόπο ορθολογικό και οργανωμένο, απαιτείται, 

πρώτιστα, η κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίου πόλης. Σην ανάγκη 



 208 

αυτή ενστερνίζονται όλοι οι Δήμαρχοι Υλώρινας και από τα πρώτα 

χρόνια ξεκινούν οι προσπάθειες για την εκπόνηση του σχεδίου. Η όλη 

διαδικασία είναι πολύπλοκη, σύνθετη και χρήζει συνεχώς 

επεμβάσεων και τροποποιήσεων. Κατά συνέπεια, αντίστοιχες 

αναφορές καταγράφονται σε όλη τη χρονική περίοδο που μας 

ενδιαφέρει στα  Πρακτικά του Δήμου Υλώρινας. Η δημιουργία 

κοινόχρηστων χώρων ή η ανέγερση κτιρίων κοινής ωφελείας, όπως της 

Πλατείας Αγοράς ή του Γεωργικού ταθμού, σε πολλές περιπτώσεις, 

επιβάλλει την απαλλοτρίωση των εκτάσεων, που διατίθενται για τον 

σκοπό αυτό. ήμα κατατεθέν για την Υλώρινα αποτελεί ο 

ακουλέβας, το ποτάμι που διαρρέει κατά μήκος την πόλη. 

Παρεμβάσεις στον ποταμό, κυρίως για την προφύλαξη των κατοίκων 

από την ορμή των υδάτων, για την αποκατάσταση των τοιχωμάτων 

του, αλλά και για την κατασκευή και συντήρηση των γεφυρών του, 

πραγματοποιούνται συνεχώς. το σχέδιο πόλης προβλέπεται και η 

τοποθεσία στην οποία θα δημιουργηθεί και θα λειτουργήσει η νέα 

αγορά της πόλης. Η συγκεκριμένη απόφαση δίνει στην εμπορική 

δραστηριότητα έναν διαφορετικό τόνο και βοηθά σημαντικά την 

οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Επίσης, η συντήρηση και οι 

επισκευές των διαφόρων υποδομών αποτελούν μέλημα της δημοτικής 

αρχής. Δημιουργούνται νεκροταφεία, που εξυπηρετούν τις ανάγκες 

των κατοίκων της περιοχής και,  τέλος, με αποφάσεις του Δημοτικού 

υμβουλίου  ανεγείρονται σχολεία και γυμναστήρια. 
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ΕΠΙΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

 

 

 ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΨΗ ΣΗ ΥΛΨΡΙΝΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΘΨΜΑΝΙΚΗ ΚΤΡΙΑΡΦΙΑ, 

την 7η Νοεμβρίου 1912, σήμανε την αρχή μιας νέας περιόδου για 

την τοπική αυτοδιοίκηση. Με την ένταξη της περιοχής στο Ελληνικό 

κράτος, ο Δήμος Υλώρινας δεν είναι πια υποχρεωμένος να λειτουργεί 

οργανωτικά και διοικητικά σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις της 

οθωμανικής διοίκησης άλλα όφειλε να προσαρμοστεί άμεσα στα νέα 

κοινωνικοϊστορικά δεδομένα. 

   το πλαίσιο αυτό, αρχίζει και η προσαρμογή της Υλώρινας στο 

αυτοδιοικητικό μοντέλο, που καθορίζεται για το Ελληνικό κράτος, 

αρχικά με το Β. Δ. της 27ης Δεκεμβρίου 1834. Σο μοντέλο αυτό 

αναμορφώνεται ουσιαστικά, με τον Ν. ΔΝΖ/1912 «Περί συστάσεως 

Δήμων και Κοινοτήτων», του Ελευθερίου Βενιζέλου, στην βάση του 

οποίου συστήνεται και ο νέος Δήμος Υλώρινας335.  

                                                 
335 Β. Δ. 27-12-1833/08-01-1834, ΥΕΚ 3, 10/22-01-1834. τ. Α΄, 13 - 52 «Περί υστάσεως 

των Δήμων». Ν. ΔΝΖ, ΥΕΚ 58, 14-02-1912. τ. Α΄, 347 - 373 «Περί συστάσεως δήμων και 

κοινοτήτων». 

Η 
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   την θέση των Οθωμανών Δημάρχων διορίζονται Έλληνες, οι οποίοι 

στην πλειοψηφία τους έχουν να επιδείξουν έντονη πατριωτική και 

αντιστασιακή δράση. Ψς πρώτος Δήμαρχος της απελευθερωμένης 

Υλώρινας διορίζεται ο τέργιος (Σέγος) απουντζής, Μακεδονομάχος 

και με έντονη κοινωνική και κοινοτική δράση στα τεκταινόμενα στην 

περιοχή, ακόμη και πριν την ενσωμάτωσή της στην Ελληνική 

επικτάτεια. Η πρακτική του διορισμού των Δημάρχων παύει το 1925, 

οπότε και διενεργούνται οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη τοπικών 

αρχόντων, στις οποίες και αναδεικνύεται νικητής ο  Ιωάννης 

Θεοδοσίου. 

   Ο τρόπος λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο (1912 – 1926), έχει στο επίκεντρο του τον 

Δήμαρχο, ο οποίος έχει τις περισσότερες ευθύνες, απολαμβάνει, όμως, 

και το προνόμιο να έχει τις περισσότερες εξουσίες. Πολλές αποφάσεις 

είναι προϊόν συνδιαμόρφωσης με άλλους φορείς, στα πλαίσια μιας 

συνεργασίας, η οποία συνήθως είναι αρμονική, χωρίς να λείπουν, 

βέβαια, και οι διαφωνίες επί ορισμένων θεμάτων. Απαιτείται, επίσης, ο 

έλεγχος και η έγκριση από την κυβέρνηση όλων των σημαντικών 

αποφάσεων, πριν την εφαρμογή τους. 

   Οι υποστηρικτικές δομές που κληρονόμησε η νέα διοίκηση του Δήμου 

από τους Οθωμανούς ήταν ανύπαρκτες. Ελάχιστη ήταν και η υποδομή 

σε προσωπικό. Αυτονόητο ήταν, λοιπόν, να στραφεί  το ενδιαφέρον 

και η προσοχή της νέας διοίκησης στην πρόσληψη προσωπικού, 

προκειμένου να στελεχωθούν οι υφιστάμενες δομές του Δήμου. Η 

δημιουργία νέων δομών είναι εξίσου απαραίτητη για να υποστηριχθεί 

και το αναπτυξιακό πλάνο της δημοτικής αρχής, με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. 

   Η σύνθεση των δημοτικών συμβουλίων είναι μεικτή. Σο οθωμανικό 

στοιχείο συνεχίζει να εκπροσωπείται στο ανώτερο όργανο διοίκησης 
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του Δήμου, το δημοτικό συμβούλιο, με την παρουσία σημαντικού 

αριθμού Οθωμανών συμβούλων, οι όποιοι  εντός ενός δημοκρατικού 

πλέον πλαισίου, ως ισότιμοι δημότες, προσπαθούν να επιτύχουν τις 

καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης για τους ομοεθνείς τους, που 

κατοικούν, μετά την απελευθέρωση, στην περιοχή στην Υλώρινας. Για 

πολλά χρόνια, μάλιστα, συντελούσαν μια ιδιαιτέρως ισχυρή 

πληθυσμιακά κοινότητα, η οποία διαβίωνε μεν από κοινού με τους 

Έλληνες και τους υπόλοιπα έθνη, λειτουργούσε δε ανεξάρτητα, 

κυρίως θρησκευτικά αλλά και εκπαιδευτικά. την Υλώρινα των ετών 

που διερευνούμε, κατοικεί και δραστηριοποιείται και Εβραϊκή 

κοινότητα, ήδη από το 1492, σύμφωνα με το Κεντρικό Ισραηλιτικό 

υμβούλιο. Παρόλα αυτά, η εκπροσώπηση της στο δημοτικό 

συμβούλιο καταγράφεται πρώτη φορά το 1921. Αρκετά συχνά, όμως, 

καταγράφονται μέσα στα πρακτικά αιτήματά τους για την ρύθμιση 

εμπορικών ή θρησκευτικών ζητημάτων. Από την εξέταση του υλικού, 

προκύπτει σε γενικές γραμμές, ότι η συμβίωση των εθνοτήτων που 

κατοικούσαν στην περιοχή την εποχή εκείνη, ήταν αρμονική, με την 

κάθε πλευρά να επιδιώκει να εισπράξει όσον τον δυνατόν 

περισσότερα οφέλη,  προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα 

των μελών της. 

   Η δυνατότητα της κεντρικής διοίκησης να υποστηρίξει οικονομικά 

την τοπική αυτοδιοίκηση, την περίοδο μετά την απελευθέρωση, είναι 

από ελάχιστη έως ανύπαρκτη και η η φορολόγηση των δημοτών 

αποτελεί μονόδρομο για την εισοοδηματική πολιτική του Δήμου. Σο 

μοντέλο που υιοθετείται χαρακτηρίζεται από κατάλοιπα της 

οθωμανικής περιόδου, όπως την είσπραξη φόρων για λογαριασμό του 

Δήμου από ιδιώτες. Καταβάλεται, όμως, από τη δημοτική αρχή 

προσπάθεια να δοθεί έμφαση στην φορολόγηση αγαθών και 

εμπορευμάτων, τα οποία διέρχονται από την Υλώρινα, που την εποχή 
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εκείνη ήταν κέντρο διαμετακόμισης προς το εσωτερικό, αλλά και προς 

το Μοναστήρι και την Κορυτσά. Κατά τον τρόπο αυτό, πέραν της 

ενίσχυσης των δημοτικών ταμείων, επιχειρείται και η ανακούφιση του 

δημότη της πόλης, του οποίου η φοροδοτική δυνατότητα, ούτως ή 

άλλως είναι ελάχιστη. 

   Σο κατά το δυνατόν υγιές και εύρωστο δημοτικό ταμείο επιτρέπει την 

παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες. Για την εποχή, οι 

βασικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν αφορούν την ύδρευση, την 

καθαριότητα και τον φωτισμό. Η καθαριότητα και ο φωτισμός 

πραγματοποιούνται από δημοτικούς υπαλλήλους, κατά περίπτωση 

όμως, ανατίθενται και σε εργολάβο, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό 

του δήμου, έκτακτο ή μόνιμο, δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των 

αναγκών. Για την ύδρευση της πόλης, καταλυτική είναι η συμβολή των 

Γαλλικών αρχών, που στρατοπεδεύουν στην περιοχή στη διάρκεια του 

Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Γάλλοι επιδεικνύουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και  συμβάλλουν καταλυτικά στην δημιουργία υποδομών, 

ορισμένες από τις οποίες παραμένουν χρήσιμες και λειτουργικές 

ακόμα και ως σήμερα. Άλλες δράσεις αφορούν την προσπάθεια 

εμβολιασμού του πληθυσμού, την κατασκευή δημοτικών έργων και 

την προστασία της δημόσιας υγείας.  

   Οι νέοι τοπικοί άρχοντες, καταγράφοντας και ιεραρχώντας τα 

προβλήματα που τους κληροδότησαν οι απερχόμενοι Οθωμανοί, 

διαπιστώνουν άμεσα την ανάγκη για την δημιουργία υποδομών, που 

θα επιτρέψουν στην πόλη να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο και 

οργανωμένο αστικό σύνολο και θα της δώσουν την απαραίτητη 

αναπτυξιακή ώθηση. ε αυτό το πλάνο εντάσσονται η κατασκευή 

οργανωμένου σφαγείου, αποξηραντηρίου δερμάτων, απολυμαντικού 

κλιβάνου, νεκροταφείων, γυμναστηρίων και η ανέγερση σχολείων. 

Επιτακτική είναι η ανάγκη για νέο ρυμοτομικό σχεδιασμό της πόλης, 
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όπως και για την ονοματοδοσία των πλατειών και των οδών, 

προκειμένου η Υλώρινα να αποκτήσει σύγχρονη δομή και όψη. Η 

εξεύρεση, η απαλλοτρίωση και η διαμόρφωση χώρων που θα 

εξυπηρετούν το κοινό, αλλά και την εμπορική και οικονομική 

δραστηριότητα, μέσω της δημιουργίας κοινόχρηστων χώρων, της 

Πλατείας Αγοράς, ή του Γεωργικού ταθμού, βρίσκεται επίσης σε 

πρώτο πλάνο στους χωροταξικούς σχεδιασμούς των εκάστοτε 

δημοτικών αρχόντων. 

   ημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις που γίνονται στον ποταμό 

ακουλέβα, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη της 

Υλώρινας. Αφενός για να προστατευτούν οι κάτοικοι των 

παραποτάμιων περιοχών, από την ορμή των υδάτων του, αφετέρου 

για να κατασκευαστούν δομικά έργα, όπως γέφυρες και δρόμοι, άλλα 

και για τον καλλωπισμό της περιοχής. Όλα τα παραπάνω βέβαια, θα 

μπορούσαν να συμβάλλουν ουσιαστικά, στην πρόοδο και την 

ανάπτυξη της περιοχής, μόνο εφόσον εκπονηθούν και 

πραγματοποιηθούν,  με τρόπο ορθολογικό και οργανωμένο, στην 

βάση ενός σχεδίου πόλεως. Σην σχετική ανάγκη κατανοούν όλοι 

ανεξαιρέτως οι Δήμαρχοι Υλώρινας και από τις πρώτες κιόλας μέρες 

της λειτουργίας του Δήμου, υπό Ελληνική Διοίκηση, αρχίζουν οι 

σχετικές προσπάθειες, για την εκπόνηση και εφαρμογή του σχεδίου 

πόλεως της Υλώρινας. Παρά τις δυσκολίες που παρατηρούνται, τα 

προβλήματα και τις αντιδράσεις που ανακύπτουν, φαίνεται ότι η 

προσπάθεια αυτή έχει ικανοποιητική κατάληξη. 
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342 Hommage aux poilus d'Orient. Archives départementales du Territoire de Belfort. 

Διαθέσιμο στο:  

http://intranet.cg90.fr/Upload/Mediatheque/expo_poilus-hall1.pdf  

(Ημερομηνία πρόσβασης 22/9/2015). 

http://intranet.cg90.fr/Upload/Mediatheque/expo_poilus-hall1.pdf
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ΥΛΨΡΙΝΑ: ΔΡΟΜΟΙ ΣΗ ΠΟΛΗ 

  

Εικόνα 7: Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου343 

 

Εικόνα 8: Υλώρινα344 

  

Εικόνα 9: (1916). Ένας δρόμος της πόλης345 

 

Εικόνα 10: (1916). Κεντρική οδός346 

  

Εικόνα 11: Υλώρινα, Φειμώνας 1916-1917347 Εικόνα 12: Υλώρινα, Φειμώνας 1916-1917348 

 

                                                 
343 Υωτοθήκη Λέσχης Πολιτισμού Υλώρινας. 
344 Ό. π. 
345 Ministère de la culture et communication (France). Διαθέσιμο στο:  

http://www.culture.gour.fr (Ημερομηνία πρόσβασης 22/9/2015). 
346 Ό. π. 
347 Marcel Bolotte. Carnets de Guerre 1914 – 1919. Διαθέσιμο στο: 

http://www.atelca.fr/remy/transit/marcel/photos-high/photo-101.htm (Ημερομηνία πρόσβασης 22/9/2015). 
348 Ό. π. 

 

http://www.culture.gour.fr/
http://www.atelca.fr/remy/transit/marcel/photos-high/photo-101.htm
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Εικόνα 13: Υλώρινα349 

 

Εικόνα 14: Ο δρόμος του Μοναστηρίου και 

τύποι κατοίκων350 

  

Εικόνα 15: (1916). Ο τετράγωνος πύργος351 

 

Εικόνα 16: Υλώρινα352 

 

 

 

                                                 
349 Υωτοθήκη Λέσχης Πολιτισμού Υλώρινας. 
350 Ό. π. 
351 Ό. π. 
352 Ό. π. 
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ΥΛΨΡΙΝΑ: ΑΓΟΡΑ 

  

Εικόνα 17: Η Αγορά353 

 

Εικόνα 18: Η κεντρική αγορά354 

  

Εικόνα 19: (1916). Πλατεία αγοράς355 

 

Εικόνα 20: (1916). Η γωνιά των κρεοπωλείων356 

  

Εικόνα 21: (1916). Η αγορά357 Εικόνα 22: Η Πλατεία αγοράς358 

 

                                                 
353 Ό. π. 
354 Ό. π. 
355 Ό. π. 
356 Ministère de la culture et communication (France). Διαθέσιμο στο:  

http://www.culture.gour.fr (Ημερομηνία πρόσβασης 22/9/2015). 
357 Ό. π. 
358 Υωτοθήκη Λέσχης Πολιτισμού Υλώρινας. 

 

http://www.culture.gour.fr/
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Εικόνα 23: (1917). Αγορά359 

 

Εικόνα 24: (1917). Αγορά360 

  

Εικόνα 25: Αγορά Υλωρίνης361 

 

Εικόνα 26: Φωρικές επιστρέφουν από την αγορά362 

  

Εικόνα 27: (1916). Γυναίκες μουσουλμάνες στην αγορά363 Εικόνα 28: Πλατεία αγοράς364 

                                                 
359 Marcel Bolotte. Carnets de Guerre 1914 – 1919. Διαθέσιμο στο: 

http://www.atelca.fr/remy/transit/marcel/photos-high/photo-099.htm (Ημερομηνία πρόσβασης 22/9/2015). 
360 Marcel Bolotte. Carnets de Guerre 1914 – 1919. Διαθέσιμο στο: 

http://www.atelca.fr/remy/transit/marcel/photos-high/photo-098.htm (Ημερομηνία πρόσβασης 22/9/2015). 
361 Υωτοθήκη Λέσχης Πολιτισμού Υλώρινας. 
362 Ό. π. 
363 Ministère de la culture et communication (France). Διαθέσιμο στο:  

http://www.culture.gour.fr (Ημερομηνία πρόσβασης 22/9/2015). 
364 Υωτοθήκη Λέσχης Πολιτισμού Υλώρινας. 

 

http://www.atelca.fr/remy/transit/marcel/photos-high/photo-099.htm
http://www.atelca.fr/remy/transit/marcel/photos-high/photo-098.htm
http://www.culture.gour.fr/
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ΥΛΨΡΙΝΑ: ΠΟΣΑΜΙ 

  

Εικόνα 29: Η γειτονιά του τετράγωνου πύργου365 

 

Εικόνα 30: Οι όχθες του ποταμού366 

  

Εικόνα 31: Ο ακουλέβας367 

 

Εικόνα 32: Άποψη της πόλης368 

  

Εικόνα 33: (1917). Όχθες369 Εικόνα 34: (1917). Όχθες370 

 

 

                                                 
365 Ό. π. 
366 Ό. π. 
367 Ό. π. 
368 Ό. π. 
369 Marcel Bolotte. Carnets de Guerre 1914 – 1919. Διαθέσιμο στο: 

http://www.atelca.fr/remy/transit/marcel/photos-high/photo-103.htm (Ημερομηνία πρόσβασης 22/9/2015). 
370 Marcel Bolotte. Carnets de Guerre 1914 – 1919. Διαθέσιμο στο: 

http://www.atelca.fr/remy/transit/marcel/photos-high/photo-104.htm (Ημερομηνία πρόσβασης 22/9/2015). 

 

http://www.atelca.fr/remy/transit/marcel/photos-high/photo-103.htm
http://www.atelca.fr/remy/transit/marcel/photos-high/photo-104.htm


 242 



 243 

 

  

Εικόνα 35: Οδός Σριανδρίας371 

 

Εικόνα 36: Μακεδονικό κάρο που διασχίζει το ποτάμι372 

 
 

Εικόνα 37: Υλώρινα373 

 

Εικόνα 38: (1916). Διμοιρία ενεγαλέζων 

κυνηγών του Γαλλικού τρατού στις όχθες του 

ακουλέβα374 

 

 

 

 

 

 

                                                 
371 Υωτοθήκη Λέσχης Πολιτισμού Υλώρινας. 
372 Ό. π. 
373 Ό. π. 
374 Ministère de la culture et communication (France). Διαθέσιμο στο:  

http://www.culture.gour.fr (Ημερομηνία πρόσβασης 22/9/2015). 

http://www.culture.gour.fr/
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ΥΛΨΡΙΝΑ: Ο ΓΑΛΛΙΚΟ ΦΑΡΣΗ 

 

 

1: Πλατεία Ηρώων (Δημόσια Αποχωρτητήρια) 

2: Δημοτική Αγορά (Πλατεία Αγοράς) 

3: Δημοτικό φαγείο και Αποξηραντήριο 

4: ιδηροδρομικός ταθμός – Απολυμαντικός κλίβανος 

5: Προς Γεωργικό ταθμό (Γιάτσοβο) 

 

  : Οδός Βενιζέλου 

: Ποτάμι (ακουλέβας) 

Εικόνα 39: Ο «Γαλλικός χάρτης»375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
375 Β. Δ. 18/5/1919, ΥΕΚ 111/25-5-1919.  τ. Α΄, «Περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου 

πόλης Υλωρίνης». 
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ΥΛΨΡΙΝΑ: ΔΗΜΑΡΦΟΙ – ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΤΜΒΟΤΛΙΑ 

   

Εικόνα 40: 

τέργιος (Σέγος) 

απουντζής 

1912 – 1914376 

Εικόνα 41: 

Αναστάσιος Ναούμ 

1914 – 1916377 

Εικόνα 42: 

Γεώργιος Λουκάς 

1916378 

   

Εικόνα 43: 

Αναστάσιος 

Παπακωνσταντίνου 

1917 - 1918379 

Εικόνα 44: 

Μιχαήλ Δοσίου 

1919 – 1921380 

Εικόνα 45: 

Πέτρος Φατζητάσης 

1921 – 1922381 

 

 

                                                 
376 Υωτογραφικό Αρχείο Δήμου Υλώρινας, όπως παρατίθεται στο Περιβολάρης, Γ. 

(2012). ό. π., 229 & 231. 
377 Ό. π. 
378 Ό. π. 
379 Ό. π. 
380 Βόσδου, Θ. (2011). Δημοτικό υμβούλιο Υλωρίνης. Υωνή της Υλωρίνης 

(30/9/2011), φ. 2451. Όπως παρατίθεται στο: Παπαχαρίσης, . (2011). Δημοτικό 

υμβούλιο Υλωρίνης (;). Διαθέσιμο στο: http://users.sch.gr/spipap/florinapast/?p=50 

(Ημερομηνία πρόσβασης 22/9/2015). 
381 Ό. π. 

http://users.sch.gr/spipap/florinapast/?p=50
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Εικόνα 46: 

Ιωάννης απουντζής 

1923382 

Εικόνα 47: 

Γεώργιος ίμου 

1924383 

Εικόνα 48: 

Ιωάννης Θεοδοσίου 

1925 – 1929384 

 

 

Εικόνα 49: 25η Μαρτίου 1916 ή 1917. Ο δήμαρχος αείμν. Αναστ. Παπακωνσταντίνου 

συνομιλών μετά των επισήμων και του Γάλλου τρατηγού Herni 385 

 

                                                 
382 Ό. π. 
383 Ό. π. 
384 Ιστορικό αρχείο Υ..Υ. «Αριστοτέλης». υλλογή Π. Ι. Θεοδοσίου. Παπαχαρίσης, 

. (2014). ό. π. 
385 Υλώρινα 1912-1962 (1962). Αριστοτέλης, 35-36. Κασίδου, . (2004). «Ο εορτασμός 

της 25ης Μαρτίου στη Υλώρινα: Υωτογραφικές μαρτυρίες 1912 – 1950». Εταιρία, 38/39, 

24 – 52.  
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Εικόνα 50: Δημοτικό υμβούλιο Υλώρινας (;), γύρω στα 1920. 

Εικονίζονται οι: Λουκίδης Παντελής, Πατσούρης Δημήτριος, Καραμαούνας ο χωροφύλακας, 

απουντζής Θωμάς, απουντζής Γρηγόριος, Παπακυρίδης Νικόλαος, Ακι Μπέης, 

απουντζής Σέγος, Δήμαρχος, Σεφίκ Μπέης, Δοσίου Μιχαήλ 386 

 

 

Εικόνα 51: Αναμνηστική φωτογραφία του πρώτου εκλεγμένου Δημοτικού υμβουλίου 

Υλώρινας την 25ην Μαρίου 1925 έμπροσθεν του Δημαρχείου. 

Εξ αριστερών καθήμενοι: Αθαν. Σσάπαρης, Θ. Μητσάρης, Υ. Σεμέλκος, Φρ. Μηλώσης, Ι. 

Θεοδοσίου, δήμαρχος, τ. Παυλίδης, Γ. Σσάπανος, Ν. Παναγιώτου. Εξ αριστερών όρθιοι: Ι. 

Γακίδης, γεν. γραμματεύς του Δήμου, Φρ. Άλτας, Δ. Σσώγκος, Θ. Φρηστίδης, Μελετίου 

δημομηχανικός, Β. Σερπένου, Κλεόβ. Ιατρόπουλος, Π. Φατζητύπης, τ. Παπαστεργίου, Λ. 

Πέιος, Β. Παρασκευαΐδης. Σρίτη σειρά: Μητσώλης, Αλ. Γκέρκας, Αναστ. Βασιλείου, Ηλ. 

ωτηρίου, Θεοδ. Σαρϊανίδης (υπάλληλοι του Δήμου387 

                                                 
386 Βόσδου, Θ. (2011). ό. π. ύμφωνα με τον Θ. Βογιατζή η φωτογραφία του 

Δημοτικού υμβουλίου χρονολογείται στην δεκαετία του 1930, βλ.: υποσημείωση 29. 
387 Υλώρινα 1912-1962 (1962). ό. π. 
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ΥΛΨΡΙΝΑ: ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

Εικόνα 52: υνεδρία Α΄, 3 Δεκεμβρίου 1912388 

 

 

 

Εικόνα 53: υνεδρία Β΄, 5 Δεκεμβρίου 1912389 

 

 

                                                 
388 Πρακτικά Δημοτικού υμβουλίου Υλώρινας (1912 – 1926). Γ.Α.Κ. Ν. Υλώρινας. 
389 Ό. π. 
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Εικόνα 54: υνεδρία Γ΄, 7 Δεκεμβρίου 1912390 

 

 

 

Εικόνα 55: υνεδρία ΙΖ΄, 4 Νοεμβρίου 1913391 

 

                                                 
390 Ό. π. 
391 Ό. π. 
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