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Απόστολος Ιωσηφίδης, Στέλεχος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας

«ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ»
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΣΤΙΚΤΩΔΩΣ
ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΝΤΑΣ
ΣΤΟ ΓΕΡΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

«Είδησις»

«Σωσσίδειο Γηροκομείο Βεροίας»

Τ

ην Τοπική Αυτοδιοίκηση την εκφράζουν θεσμικά-πολιτικά οι (τυπικά εκπορευόμενοι
από τους κρατικούς νόμους και εξουσίες) Οργανισμοί (ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού), την υποστασιοποιεί, όμως, ιστορικά1-βιωματικά αυτή η ίδια η τοπική κοινωνία οι [(συμ-) πολίτες, οι (συν-) δημότες, οι (συγ-)κάτοικοι], ως ολότητα προσώπων και σχέσεων, που, με πυρήνα την χωρική αναφορά της, εκτείνεται χρονικά2, αναδιαπλαθόμενη και (αυτό-) προσδιοριζόμενη αενάως…
Έτσι, όταν, στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού κύκλου, απαιτήθηκε η επικέντρωση σε μια
Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας, ο γράφων επέλεξε ως αντικείμενό της εργασίας του όχι την
κοινωνική υπηρεσία ενός ΟΤΑ, αλλά την κοινωνική υπηρεσία μιας έκφανσης της τοπικής κοι1. «Τὸ δημοτικὸν σύστημα ἐξῆλθεν ὡς ἀφ’ ἑαυτοῦ ἀπὸ τὰ ἤθη, τὰς ἕξεις καὶ κυρίως ἀπὸ τὰς χρείας τῶν κατοίκων». [Σπυρίδων Ἀντωνιάδης, Τὰ δημοτικά, ἤτοι βιβλίον περιέχον τὸν δημοτικὸν νόμον ἐξηγημένον, μετάφρασιν τῆς
θεωρίας τοῦ δημοτικοῦ δικαίου, τὰς ἐπὶ τουρκοκρατίας, δημοκρατίας καὶ ἐπὶ κυβερνήτου θεσμοθεσίας, 1842].
2. Πρβλ. Τ.Σ. Έλλιοτ, Τέσσαρα Κουαρτέτα [Burnt Norton (No 1 of “Four Quartets”)], εισαγωγή-μετάφρασησχόλια Χάρης Βλαβιανός, εκδ. Πατάκη, 2012: «time present and time past / are both perhaps present in time future»
[ο χρόνος ο παρών και ο παρελθών ίσως και οι δυο να ‘ναι παρόντες σε χρόνο μέλλοντα].
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νωνίας, στην ίδρυση, λειτουργία, μετεξέλιξη, αναδιάρθρωση της οποίας (υπηρεσίας) συμμετέχουν, συμπλέκονται, συνεργάζονται, συναγωνίζονται (ή και ανταγωνίζονται) η ατομική και
συλλογική ιδιωτική πρωτοβουλία, οι τοπικές αρχές (Εκκλησία, Δήμος, Νομαρχία-Περιφέρεια),
οι κρατικές υπηρεσίες, οι τοπικές (και υπερτοπικές) συσσωματώσεις είτε οικονομικού (επιχειρήσεις) είτε κοινωνικού-μη κερδοσκοπικού (εθελοντές) προσανατολισμού.
Από εκείνη την (ευρύτερη) εργασία προέρχεται το παρόν πονημάτιο, το οποίο αποπειράται
να ανιχνεύσει αφενός την διαχρονική πορεία και εξέλιξη ενός «Φορέα Παροχής Υπηρεσιών
Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα» [= του «Σωσσίδειου Γηροκομείου Βέροιας»], και αφετέρου τις (κυρίως αυθόρμητες) προσπάθειες για την, εν
μέσω κρίσης, αναδιοργάνωση και αναβάθμισή του καθώς και για την ενεργό παρακολούθηση
και εφαρμογή των αλλαγών τις οποίες επιτακτικά υπαγορεύει ένας διαρκώς μεταβαλλόμενος
κόσμος – «ἢ ἔστιν τι τῶν ἐν τῇ πόλει δημοτικώτερον, τοῦ τοὺς δυναμένους εἰπεῖν τοῖς ἀδυνάτοις
τῶν πολιτῶν κινδυνεύουσιν βοηθεῖν;»3
Προοίμιο
Στον επίλογο του τέταρτου (και τελευταίου) Ευαγγελίου, ο αναστηθείς Ιησούς απευθύνει,
λίγο πριν από την Ανάληψή Του, τους τελευταίους λόγους Του προς τον πρωτοκορυφαίο απόστολό Του, τον Πέτρο, και, κατά τον τρόπο των παραβολών Του, τους ενδύει με την περιγραφή
ενός στιγμιοτύπου, καθημερινού και ανθρώπινου, γνώριμου σε όλες τις εποχές και οικείου σε
όλες τις κοινωνίες: «ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ
γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει, καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις»4 .
Η περιγραφή, πέραν των (θεολογικών) μηνυμάτων και των (προφητικών) συνδηλώσεών της,
προβάλλει, με δραματική ένταση, μιαν αδήριτη ανάγκη: την ανάγκη του «ἄλλου» «ὅταν
γηράσῃς».
Ανάγκη, που, από τις απαρχές σχεδόν του κοινοτικού βίου, η ικανοποίησή της αφενός έχει
περιβληθεί το κύρος και την ακτινοβολία ενός θεμελιώδους ηθικού παραγγέλματος («εντολής»)5
και αφετέρου έχει αναχθεί σε ύψιστη αρετή6, επί της οποίας, χωρίς υπερβολή, ανιχνεύονται οι
ρίζες της ρωμαϊκής «κοινοπολιτείας», αυτής που αποτέλεσε την μήτρα του κατοπινού (μεσαιωνικού, νεότερου και σύγχρονου) κόσμου.

3. Ὑπερείδης, Κατὰ Ἀθηνογένους, Ι, ΙΙ.
4. Ἰωάννης, 21:18.
5. Στον δεκάλογο του Μωυσέως, οι 4 πρώτες εντολές καθορίζουν την σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, και οι
επόμενες 6 ρυθμίζουν τις σχέσεις με τους συνανθρώπους του απ’ αυτές, η πρώτη (5η στην σειρά του δεκαλόγου)
προτρέπει-επιτάσσει να τιμά κανείς τους γονείς [και, όταν ο καθένας τιμά τους γονείς του, τότε το σύνολο της κοινότητας τιμά, συνολικά επίσης, την αποκαλούμενη σήμερα «τρίτη ηλικία»]: «τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου,
ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι» [Ἔξοδος,
20:12].
6. Παίρνοντας το δρόμο της προσφυγιάς, ο Αινείας, μετά την πτώση της Τροίας, διασώζει το πολυτιμότερο
που διαθέτει: παίρνει στους ώμους του τον ανήμπορο πατέρα του και ανυψώνεται σε αιώνιο υπόδειγμα τιμής και
σεβασμού προς την «τρίτη ηλικία»: Me ne efferre pedem, genitor, te posse relicto / Sperasti? tantumque nefas patrio
excidit ore? ... [Ήλπισας, πάτερ, ότι εγώ είμαι ικανός να άρω τον πόδα σε καταλιπών; Και τοσούτον ανόσιον εξήλθεν
του πατρικού στόματος;]. Ergo age, care pater, cervici imponere nostrae; / Ipse subibo humeris, nec me labor iste
gravabit. [Λοιπόν άγε προσφιλές πάτερ επίθεσον σαυτόν επί του ημετέρου τραχήλου εγώ θα υποβάλω τους ώμους
ουδ’ αυτός ο κόπος θα με βαρύνει]. [Οὐεργιλίου, Αἰνειάδος βιβλία Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄, εκδ. Ιωάννου Νοτάρη, 1890, στ.
Β 658-659 και Β 706-707].
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Το «Σωσσίδειο Γηροκομείο Βεροίας»: ψήγματα της ιστορίας, πτυχές της λειτουργίας και
σελίδες της προσφοράς του

Ε

ύχυμο καρπό του αρμονικού συνδυασμού της ιδιωτικής πρωτοβουλίας [ή μάλλον: γενναιοδωρίας, εντασσόμενης στην παράδοση του ελληνικού ευεργετισμού7] και της συλλογικής έκφρασης των αισθημάτων φιλανθρωπίας, του πνεύματος αλληλεγγύης και της
διάθεσης προσφοράς, που διακατείχαν (και διακατέχουν) πολλά μέλη της οικείας τοπικής κοινωνίας, αποτελεί το «Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας», στοιχεία της ιστορίας, της δράσης, της
λειτουργίας, των προβλημάτων και των προοπτικών του οποίου συνθέτουν την ανά χείρας παρουσίαση.
Με την 711/1957 απόφαση του Πρωτοδικείου Βέροιας, εγκρίθηκε η σύσταση του φιλανθρωπικού σωματείου «Αδελφάτον του Γηροκομείου Βεροίας», με σκοπό την φροντίδα των
ανήμπορων γερόντων8. Οι προσπάθειες του «Αδελφάτου», προς απόκτηση στέγης και εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού του, ευδοκίμησαν καθώς διασταυρώθηκαν δημιουργικά με την
επιθυμία της (άτεκνης) γηραιάς αρχόντισσας Βασιλικής χήρας Δημητρίου Σωσσίδη (το γένος
Αποστόλου Σαχίνη, εκ Σιατίστης) να δωρήσει στο Γηροκομείο την, δεσπόζουσα στην πόλη της
Βεροίας, έπαυλη9, στην οποία μέχρι το 1941 κατοικούσε με τον (αποβιώσαντα το 1944) σύζυγό
της (και την οποία κατά την Κατοχή είχαν επιτάξει οι Γερμανοί10, μετατρέποντάς την σε κτήριο
της Kommandantur, - ίχνη δε αυτής της μετατροπής διακρίνονται μέχρι και σήμερα).
Στις 15 Αυγούστου 1958 άρχισε να λειτουργεί, από το Αδελφάτο, το Γηροκομείο, που συστεγάστηκε στην έπαυλη Σωσσίδη με μια οικογένεια προστατευόμενη από το (τότε ισχύον) ενοικιοστάσιο. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1961 ολοκληρώθηκε η δωρεά, και το «Αδελφάτο» απέκτησε
7. Μια διεισδυτική περιδιάβαση, που «ανιχνεύει την εμφάνιση και ανάπτυξη ενός κατ’ εξοχήν ελληνικού φαινομένου, του ευεργετισμού» προσφέρει το έργο του Πολ Βέιν, Ο Ελληνικός Ευεργετισμός, μτφρ. Νίκος Μ. Τσάγκας, εκδ.
Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος, σειρά Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός-1, 1993.
8. Τα φιλανθρωπικά σωματεία που, μέσα από μια προκαθορισμένη διαδικασία (υποβολής σειράς απολογιστικών και άλλων στοιχείων) θεωρούνταν «ειδικώς ανεγνωρισμένα» διέπονταν από τις διατάξεις του (τότε ισχύοντος)
Α.Ν. 2189/1940 «Περί των Σωματείων των ειδικώς ανεγνωρισμένων ως Φιλανθρωπικών υπό του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως» (ΦΕΚ Α΄ 29/23-1-1940), και επιχορηγούνταν για την δράση τους. Το «Αδελφάτο»
[που διατηρεί στον τίτλο του ορολογία ισχύουσα ήδη από το 1836 (Διάταγμα της 1(13)-12-1836)] θεωρήθηκε ως
«ειδικώς ανεγνωρισμένο» το έτος 1962 και εντάχθηκε στον κατάλογο των επιδοτούμενων από το (τότε) Υπουργείο
Κοινωνικής Πρόνοιας.
9. «Η έπαυλη Σωσσίδη κατασκευάστηκε το 1924 σε σχέδια Βέλγων μηχανικών, σε ιδιαίτερα προνομιακή θέση, …
πάνω σε ύψωμα από το οποίο μπορούσε κανείς [σ.σ.: και μπορεί ακόμη] να απολαύσει πανοραμικά την θέα της πόλης»
[Βιργινία Πατρίκα, Η έπαυλη του Δημητρίου Σωσσίδη στη Βέροια, περιοδικό «Πολιτιστικά Δρώμενα», τχ. 57/Ιαν.Απρ. 2015, σ. 35], για να στεγάσει το ζεύγος Δημητρίου και Βασιλικής Σωσσίδη (και το υπηρετικό προσωπικό τους).
Ο Δημήτριος Σωσσίδης (Νυμφαίο Φλώρινας, 1850 – Βέροια, 1944), πέμπτος από τους έξι (πολυπράγμονες επιχειρηματίες) γιους του Θεοδώρου Σωσσίδη, ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, με το καπνεμπόριο, εγκαταστάθηκε στην Βέροια,
όπου ίδρυσε νηματουργείο («Βέρμιον») και ανήγειρε δύο εκκλησίες (τον παρακείμενο του εργοστασίου του -ήδη
ενοριακό- ναό Αγίας Τριάδος Πανοράματος, και τον κοιμητηριακό ναό Αγίου Αθανασίου), ενώ σ’ αυτόν αποδίδεται
και η ανέγερση οικοδομών επί της Πλατείας Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη. Η έπαυλη, μετά την δωρεά της στο
«Αδελφάτο», αφού εξυπηρέτησε για λίγα χρόνια το Γηροκομείο, εγκαταλείφθηκε στην φθορά του χρόνου, κινδύνευσε να καταστραφεί, και τελικά κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο (πιο κάτω σημ. 24), αποτελώντας πλέον τόσο ένα
σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του Γηροκομείου, όσο και ένα εμβληματικό κρίκο της πολιτιστικής κληρονομιάς
της Βέροιας.
10. Η επίταξη από τους Γερμανούς ενός [από τα πλέον εντυπωσιακά, την εποχή εκείνη] κτηρίου της πόλης,
συνειρμικά παραπέμπει σε πρόσφατες «επιθυμίες» και «υποδείξεις», και, αναπόφευκτα, ανακαλεί στην μνήμη το
περίφημο σχόλιο ενός «αιρετικού» Γερμανού (Marx) για την ρήση ενός άλλου Γερμανού (Hegel): «Ο Χέγκελ λέει
κάπου ότι όλα τα γεγονότα και οι προσωπικότητες της ιστορίας επανεμφανίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ξέχασε
να προσθέσει: την πρώτη φορά ως τραγωδία, τη δεύτερη ως φάρσα» [Κάρολος Μαρξ, στο προοίμιο του κλασικού
έργου του: «Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη»].
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την κυριότητα της έπαυλης, του περιβάλλοντος χώρου (οικοπέδου) εμβαδού 3.300 m2, και της
ιδιωτικής οδού εμβαδού 700 m2, η οποία συνέδεε το (προνομιακό) ακίνητο Σωσσίδη με το δημοτικό οδικό δίκτυο. Πριν, αλλά ιδίως μετά, την αποχώρηση των (προστευόμενων) ενοικιαστών, που έλαβε χώρα το 1962, συντελέσθηκαν πολλές εργασίες εξωραϊσμού, αποκατάστασης
και εξυγίανσης των χώρων, με σκοπό την ευρυθμότερη λειτουργία του Γηροκομείου.

Η έπαυλη Σωσσίδη μετά τις σωστικές εργασίες του 1962

Όμως, η έπαυλη ενώ είναι ευρύχωρη και υπερβολικά άνετη για την στέγαση μιας οικογένειας,
καθίσταται εντελώς απρόσφορη για την εξυπηρέτηση των αναγκών ενός Γηροκομείου (του οποίου οι τρόφιμοι αυξάνονται οσημέραι), γι αυτό και από το 1965 και εξής το «Αδελφάτο» αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ανέγερση νέου κτηρίου μέσα στο ίδιο (επαρκέστατο άλλωστε) οικόπεδο. Το 1972 το Ν.Δ. 111111 καταργεί τον μέχρι τότε ισχύοντα Α.Ν. 2189 / 1940 περί φιλανθρωπικών σωματείων, διαμορφώνει νέο πλαίσιο λειτουργίας τους και επιβάλλει στα σωματεία να συστήσουν ιδρύματα, προς επίτευξη των σκοπών τους, και να μεταβιβάσουν σ’ αυτά την περιουσία
τους: «Φιλανθρωπικά Σωματεία σκοπούντα την παροχήν οργανωμένης περιθάλψεως υποχρεούνται
όπως ενός εξ μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος προβούν εις διάθεσιν περιουσίας και σύστασιν ιδρύματος κατά τας διατάξεις των άρθρων 108-121 του Αστικού Κώδικος» (άρθρο 6 § 1).
Τα Φιλανθρωπικά Σωματεία, που, μέσω μιας ορισμένης τυπικής διαδικασίας (και ουσιαστικού ελέγχου των προσκομιζομένων στοιχείων) θεωρούνταν ως «ειδικώς ανεγνωρισμένα»,
μπορούσαν, μόνον αυτά, να λαμβάνουν επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, να διενεργούν εράνους
προς εκπλήρωση φιλανθρωπικών σκοπών (άρθρο 19 του Ν.Δ. 1111/1972), ενώ παράλληλα (με

11. Ν.Δ. 1111/1972 «Περί Φιλανθρωπικών Σωματείων» (ΦΕΚ Α΄ 23/11-2-1972): (άρθρο 1) § 1.- «Φιλανθρωπικά Σωματεία είναι τα έχοντα σκοπόν την παροχήν υλικής και ηθικής προστασίας ή αρωγής εις άτομα ή ομάδας
ατόμων ευρισκόμενα μονίμως ή προσκαίρως εις κατάστασιν αποδεδειγμένης ανάγκης». (άρθρο 3) «Παροχή Προστασίας. Τα Φιλανθρωπικά Σωματεία εις ουδεμίαν περίπτωσιν δύνανται να παρέχουν την κατά την παράγραφον 1
του άρθρου 1 αρωγήν ή προστασίαν επί αντιπαροχή ή καταβολή τροφείων ή νοσηλείων ή οιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος εκ μέρους των βοηθουμένων ή τρίτων» [συνεπώς: το μεν Σωματείο δεν επιτρέπεται να λαμβάνει αντιπαροχή για υπηρεσίες που τυχόν προσφέρει, όμως το υπό του Σωματείου ιδρυόμενο «Ίδρυμα», ως διακριτός και αυτοτελής φορέας, δύναται για ένα μέρος των βοηθουμένων-τροφίμων να δέχεται τροφεία ή νοσήλεια].
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το άρθρο 30 του Ν.Δ. 1111/1972) τους χορηγούνταν και το ευεργέτημα της ατελούς εισαγωγής
ειδών καταναλώσεως12.
Σε εκτέλεση των ορισμών του Ν.Δ. 1111/1972, με το 42564/20-7-1972 συμβόλαιο (του
συμβολαιογράφου Βεροίας Θωμά Καλλιμπάκα) το Σωματείο «Αδελφάτον Γηροκομείου Βεροίας» συνιστά Ίδρυμα με την επωνυμία «Σωσσίδιον Γηροκομείον Βεροίας».
Η έγκριση της σύστασης παρέχεται με το Β.Δ. 762/27-11-1972 «Περί συστάσεως Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν “ΣΩΣΣΙΔΙΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΒΕΡΟΙΑΣ” και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ Α΄ 222/12-12-1972). Το Ίδρυμα (άρθρο 1 του Β.Δ. 762/1972) εδρεύει στην
Βέροια και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Κοινωνικών Υπηρεσιών [= του τότε κρατικού Νομάρχη, σήμερα αιρετού Αντιπεριφερειάρχη].
Σκοπός του Ιδρύματος: «η δωρεάν παροχή υλικής και ηθικής προστασίας ή αρωγής εις άτομα ή ομάδας ατόμων ευρισκόμενα μονίμως ή προσκαίρως εις κατάστασιν ανάγκης και μη δυνάμενα να εργασθώσι λόγω γήρατος αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου η παροχή υλικής και ηθικής προστασίας ή αρωγής εις άτομα ή ομάδας ατόμων ευρισκόμενα μονίμως ή προσκαίρως εις κατάστασιν αδυναμίας προς εργασίαν λόγω γήρατος, επί τη καταβολή χρηματικού ποσού μηνιαίως ως τροφείων
και νοσηλίων αναλόγως της οικονομικής δυνατότητος αυτών» (άρθρο 2 του Β.Δ. 762/1972).
Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Αδελφάτο του Γηροκομείου» μεταβιβάζει την ακίνητη και
κινητή περιουσία του Γηροκομείου (στο άρθρο 3 του Β.Δ. 762/1972 διαλαμβάνεται αναλυτική
περιγραφή των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων).
Η Διοίκηση του Ιδρύματος ασκείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο [3 μέλη εκλέγονται
από τον Ιδρυτή και μοναδικό «μέτοχο» του Ιδρύματος, το «Αδελφάτο» και 2 μέλη διορίζονται
από τον ασκούντα την εποπτεία Νομάρχη, ήδη Αντιπεριφερειάρχη με τριετή θητεία (άρθρο 4
του Β.Δ. 762/1972)].
Στο άρθρο 12 προσδιορίζονται τα πρόσωπα στα οποία παρέχει την προστασία και την
φροντίδα του το Ίδρυμα:
«1.- Υπό του Ιδρύματος «Σωσσίδιον Γηροκομείον Βεροίας» στεγαζόμενον εις τας σήμερον
υφισταμένας κτιριακάς εγκαταστάσεις του Σωματείου ένθα λειτουργεί το υπ’ αυτού συντηρούμενον Γηροκομείον αίτινες παραχωρούνται εις το ως άνω Ίδρυμα, προστατεύονται τα κάτωθι πρόσωπα: (α) Οι μηδένα πόρον ζωής έχοντες και μη δυνάμενοι να εργασθώσι συνεπεία γήρατος ανεξαρτήτως φύλου, (β) Οι μη δυνάμενοι να εργασθώσι συνεπεία γήρατος και διαθέτοντες οικονομικήν δυνατοτήτα εφ’ όσον ζητήσωσι την προστασίαν του Ιδρύματος επί τη καταβολή προς αυτό
υπό μορφήν νοσηλίων και τροφείων χρηματικού ποσού μηνιαίως αναλόγως της οικονομικής των
δυνατότητος ανεξαρτήτως φύλου, και (γ) Οι πάσης φύσεως συνταξιούχοι εφ’ όσον ζητήσωσι τούτο
επί τη εκχωρήσει προς το Ίδρυμα μέρους ή ολοκλήρου του ποσού της μηνιαίας συντάξεώς των.
2. - Εν πάση όμως περιπτώσει ο αριθμός των εισαγομένων προς προστασίαν ατόμων επί τη
καταβολή αναλόγου χρηματικού ποσού μηνιαίως δεν θα πρέπει να υπερβαίνη επ’ ουδενί λόγω
τον αριθμόν των εις το Ίδρυμα εισαγομένων προσώπων μηδένα πόρον ζωής διαθετόντων και μη
δυναμένων να εργασθώσι συνεπεία γήρατος (α΄ περίπτωσις)». «Τό γε νῦν ἔχον» το Σωσσίδειο
Γηροκομείο είναι το μόνο Ίδρυμα που λειτουργεί στην πόλη της Βεροίας και ασκεί κοινωνικοπρονοιακό έργο εξυπηρετώντας περιπτώσεις γερόντων, με χρόνια - και όχι μόνο - προβλήματα
υγείας, που χρήζουν συνεχώς ιατρικής και φαρμακευτικής υποστήριξης, ενώ «σε καμία περίπτωση δεν κλείνει την πόρτα σε οποιονδήποτε έχει ανάγκη»13.

12. Όπως αυτά τα είδη απαριθμούνταν στο Ν. 3686/16-4-1957 «Περί ατελούς εισαγωγής ενίων ειδών γενικής
καταναλώσεως και τροποποιήσεως δασμολογικών και τελωνειακών τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 64/23-4-1957).
13. Όπως υπογραμμίζει η 139/10-6-2016 έκθεση-αναφορά της Μ.Φ.Η. «Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας»,
προς τον συντάκτη του παρόντος.
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Το Ίδρυμα διαθέτει άδεια λειτουργίας δυναμικότητας 45 κλινών14, και είναι (επίσημα) ειδικά πιστοποιημένος15 Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σήμερα οι φιλοξενούμενοι τρόφιμοι του
Γηροκομείου Βεροίας εξαντλούν τη δυναμικότητά του (45 άτομα), ενώ το προσωπικό του είναι
16 υπάλληλοι. Από την έναρξη της λειτουργίας του έως τον Ιούνιο του 2016 έχει φιλοξενήσει
808 άτομα τόσο από περιοχές της Ημαθίας όσο και από άλλες περιοχές της Μακεδονίας αλλά
και ευρύτερα. Στους τροφίμους του παρέχεται: διαμονή σε άριστες ξενοδοχειακές υποδομές,
σίτιση διατροφολογικά ελεγμένη, προληπτική ιατρική παρακολούθηση, πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα, φαρμακευτική κάλυψη, συμβουλευτική στήριξη, συνοδεία ασθενών, εκδρομές,
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, φυσικοθεραπεία, ψυχιατρική παρακολούθηση, ψυχολογική υποστήριξη, ατομική υγιεινή, εκκλησιασμός (στον εκτεταμένο αύλειο χώρο του Ιδρύματος έχει ανεγερθεί, με δαπάνες του Γηροκομείου, από το 1962, το ιδιόκτητο ναΐδριο της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού).
Στο άρθρο 6 του ιδρυτικού Β.Δ. απαριθμούνται οι πόροι του Γηροκομείου:
«1.- Πόροι του Ιδρύματος είναι: (α) Πάν ποσόν διατιθέμενον προς αυτό υπό του εν Βεροία
εδερύοντος Φιλανθρωπικού Σωματείου και την επωνυμίαν “Αδελφάτον Γηροκομείου Βεροίας”
προερχόμενον εξ οιασδήποτε αιτίας ή πηγής όπερ (Σωματείον) και συνιστά το παρόν Ίδρυμα
επέχον την θέσιν του Ιδρυτού. (β) Αι πρόσοδοι εκ της ιδίας αυτού περιουσίας. (γ) Αι εισφοραί,
δωρεαί, κληρονομίαι, κληροδοσίαι, γενόμεναι προς αυτό υπό διαφόρων φυσικών ή νομικών
προσώπων. (δ) Αι πάσης φύσεως διδόμεναι καθ’ έκαστον έτος προς αυτό κρατικαί επιχορηγήσεις. (ε) Έσοδα εκ νοσηλίων, τροφείων, κ.λπ.
2.- Αι εις το Ίδρυμα επαγόμεναι κληρονομίαι ή κληροδοσίαι γίνονται αποδεκταί μόνον επ’
ωφελεία απογραφής».
Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος του έτους 2015 ήταν ισοσκελισμένος στο ύψος των
480.500,00 €, ενώ του έτους 2016 στο ύψος των 547.000,00 €. Ο απολογισμός του 2015 κατέγραψε έσοδα 481.990,83 € έξοδα 408.782,71 € και χρηματικό υπόλοιπο 73.208,12 €. Τα έσοδα του 2015 συντίθενται από: (α) την οικονομική ενίσχυση του Αδελφάτου (4,64%), (β) μισθώματα ακινήτων (8,99%), (γ) δωρεές (21,43%), (δ) κρατική επιχορήγηση (8,99%), (ε) τροφεία (53,39%), (ς) υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης + τόκοι + λοιπά έσοδα (2,56%).
Ακολουθώντας την κατάταξη των πόρων, όπως την τυποποιεί το ιδρυτικό Β.Δ., παρατηρείται πως τα έσοδα του Γηροκομείου, κατά το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος τους [που υπερβαίνει τα ¾ αυτών], προέρχονται από την παροχή των υπηρεσιών του [τροφεία, που καταβάλλουν οι φιλοξενούμενοι γέροντες / γερόντισσες, δηλαδή όσοι / όσες εξ αυτών έχουν τη δυνατότητα να εκχωρήσουν μέρος της (πενιχρής) σύνταξής τους, - καθώς μεταξύ των τροφίμων συγκαταλέγονται και παντελώς άποροι) και από τις δωρεές της τοπικής κοινωνίας (με σημαντική,

14. Με την 5122/9-5-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας [: «Χορήγηση Άδειας λειτουργίας στη
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) με την επωνυμία “Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας” με νομική μορφή,
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στην Βέροια του Νομού
Ημαθίας»], χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας δυναμικότητας 45 κλινών (ΦΕΚ Β΄ 1314/23-5-2014).
15. (α) Με την ΓΠΠ(2) /οικ.192201/17-7-2009 Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης [: «Ειδική Πιστοποίηση Σωσσίδιου Γηροκομείου Βεροίας»], έλαβε την Ειδική Πιστοποίηση (με έδρα την Βέροια)
ως Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Φροντίδας (ισχύς 4 χρόνια), (ΦΕΚ Β΄1588/4-8-2009). (β) Με την
Δ21/οικ38848/2948/18-11-2014 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας [: «Ειδική
πιστοποίηση και ανανέωση των κάτωθι ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»], ανανεώθηκε η Ειδική Πιστοποίηση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής
Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ισχύς για 4 χρόνια), (ΦΕΚ Β΄ 3157/24-11-2014).
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στο μέρος αυτό, συνεισφορά της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως16) και του Ιδρυτή («Αδελφάτου»),
ενώ τόσο η κρατική ενίσχυση, όσο και οι πρόσοδοι της ιδίας περιουσίας συνιστούν αισθητά
μειωμένες «συνεισφορές» στην οικονομική υπόσταση του Ιδρύματος.
Και η μεν κρατική ενίσχυση17, μετά από μια δριμεία υποχώρηση και μια ελαφρά ανάκαμψη, μάλλον δεν προβλέπεται να ακολουθήσει αυξητική πορεία κατά τα επόμενα χρόνια18, ενώ
οι πρόσοδοι της ακίνητης περιουσίας πηγάζουν μόνον από 7 ακίνητα (εκ των 22, συνολικά, ακινήτων) του Ιδρύματος: 4 καταστήματα και 3 αγροτεμάχια απέφεραν κατά το 2015 το ποσόν
των 43.300,00 €, επιβαρυνόμενα όμως ταυτόχρονα με ΕΝΦΙΑ [πάνω από 16% των εξόδων του
έτους 2015 διατέθηκαν (από ένα εξ ορισμού μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα!) για την απόδοση ΕΝΦΙΑ και λοιπών φόρων].
Η κατακόρυφη μείωση της κρατικής επιχορήγησης (μεταξύ 2012 και 2015 σημειώνει πτώση –53,2%!), συνδυαζόμενη με την αντίρροπη αύξηση του κόστους19 όλων των ειδών και υπηρεσιών των απαραίτητων για την λειτουργία του Ιδρύματος, δημιούργησε, ήδη από την έναρξη
της εμφάνισης των συμπτωμάτων της, δυσμενείς (ή μάλλον εφιαλτικές) προοπτικές για την πο16. (α) Μεμονωμένοι πολίτες, αλλά και τοπικές συλλογικότητες συνεισφέρουν «ευκαίρως-ακαίρως» τον «οβολό» τους υπέρ του Γηροκομείου, (αρκετές φορές και σε είδος), καθώς διαπιστώνουν, ιδίοις όμμασιν, την ποιότητα,
την αξιοπιστία, την συνέπεια, την διάρκεια και την, χωρίς καμία διάκριση ή εξαίρεση, προσφορά των υπηρεσιών του
σε όσους / όσες προστρέχουν (ή κατευθύνονται) σ’ αυτό. (β) Παράλληλα, Κοινωφελείς Φορείς, πανελλήνιας ή διεθνούς εμβέλειας, -όπως το Ίδρυμα Νιάρχου, κατά τα έτη 2012 και 2014-, εκτιμώντας αυτή την προσφορά, συμπεριλαμβάνουν το Γηροκομείο στο πρόγραμμα των χορηγιών τους. Έτσι, με δωρεές του ως Ιδρύματος Νιάρχου εκτελέστηκαν εργασίες ανακαίνισης, όπως: νέο σύστημα κεντρικής θέρμανσης, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ, αυτόματα κρεβάτια για τους ηλικιωμένους, ηλεκτροκαρδιογράφος, κουζινικός εξοπλισμός, και αντικατάσταση του πίνακα ελέγχου του ανελκυστήρα τροφίμων.
[http://www.snf.org/el/dorees/apodektes/m/monada-frontidas-ilikiomenon-sossideio-girokomeioberoias/ergasies-anakainisis-agora-eksoplismou]. (γ) Στο πλαίσιο αυτό, των δωρεών, θα πρέπει να συγκαταριθμηθεί
και η συνεισφορά ενός ευρύτατου δικτύου εθελοντών της τοπικής κοινωνίας, κυρίως ιατρών, μέσω των οποίων εξυπηρετούνται καθημερινές ανάγκες του Γηροκομείου, καθώς και η, εκ μέρους του οικείου Δήμου, δωρεάν παραχώρηση χώρου στην (ευρισκόμενη στην «καρδιά» του ιστορικού-εμπορικού κέντρου της πόλης) Δημοτική Αγορά, όπου
κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέτει την (κυρίως σε είδος, -όπως φάρμακα, αλλά και τρόφιμα, είδη ρουχισμούκ.α.π.) συνδρομή του υπέρ του Γηροκομείου.
17. Το Ίδρυμα είναι ενταγμένο στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
με αριθμό 02103δπ260050100 και επιχορηγείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας [το Μητρώο καταρτίζεται βάσει της ΓΠΠ(2)γ/οικ.34029/22-3-2012 Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού Χαρακτήρα» (ΦΕΚ Β΄ 1163/10-42012)].
18. Η επελθούσα οικονομική κρίση, και οι εξ αυτής απορρέουσες (σταδιακά ή ραγδαία) επικρατούσες αντιλήψεις,
μειώνουν δραματικά την επιχορήγηση του Ιδρύματος, η οποία το 2012 ανέρχονταν σε 92.000,00 €, το 2013 σε
25.000,00 €, το 2014 σε 15.000,00 €. Το 2015 το ύψος της επιχορήγησης ανακάμπτει (εν μέρει) στις 43.336,00 €, και
το 2016 ανέρχεται στις 69.967,00 € (24.595,00 € για το α΄ εξάμηνο, και 45.372,00 € για το β΄ εξάμηνο, που αποδόθηκε
στις αρχές του 2017), ενώ από την επιχορήγηση του 2017 είχε αποδοθεί μέχρι 19-10-2017 ποσόν 11.854,00 € (που
καταβλήθηκε τον μήνα Μάρτιο 2017).
19. Χαρακτηριστικό (όχι όμως και μοναδικό) είναι το παράδειγμα της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης,
οι δαπάνες του οποίου, κατά τα έτη 2015-2016, ανήλθαν στο (δυσθεώρητο για τα δεδομένα του Ιδρύματος) ύψος των
32.000,00 €. Για τα «κέντρα των αποφάσεων», που κατοικοεδρεύουν στο κλεινόν άστυ, όπου θάλλει το αρχαιόθεν
ήπιο, όσο και πολυύμνητο, αττικό κλίμα, «κείνται μακράν» τα Γηροκομεία (αλλά και τα Σχολεία, και άλλα δημόσια
κτήρια, στα οποία στεγάζονται κοινωνικές δομές) του «ελληνικού βορρά», όπου ο χειμώνας (συνηθέστατα δριμύς)
διαρκεί 7 (ή και πλέον) μήνες. Έτσι, δεν υπάρχει ούτε καν σκέψη για ειδική επιχορήγηση των κοινωνικοπρονοιακών
(μη κερδοσκοπικών) Ιδρυμάτων και Φορέων, προορισμένη αποκλειστικά και μόνον για την αντιμετώπιση των (εύλογα) αυξημένων δαπανών θέρμανσης, - πολύ δε περισσότερο δεν είναι δυνατό να εμφιλοχωρήσει (ιδιαίτερα υπό καθεστώς αυστηράς μνημονιακής επιτήρησης) ούτε καν αμυδρά υποψία για την πιθανότητα απονομής σχετικής ατέλειας
[όπως «όλως παραδόξως» συνέβαινε σε παλαιότερες, επίσης δύσκολες και σκληρές (αν όχι δυσκολότερες και σκληρότερες) εποχές…, - πρβλ. πιο πάνω σημ. 12].
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ρεία του Ιδρύματος, το οποίο πριν από 4-5 χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπο με το φάσμα της διακοπής της λειτουργίας του: ακριβώς σ’ αυτή την κρίσιμη καμπή τα μέλη του (ιδρυτικού) Αδελφάτου και οι τοπικές Αρχές και συλλογικότητες, καθώς και οι, κατά περίπτωση, μεμονωμένοι πολίτες, αναλαμβάνουν, χωρίς εντυπωσιακές διακηρύξεις (αλλά με ζηλωτική διάθεση ολόθυμης
προσφοράς), μια νέα πρωτοβουλία διάσωσης, ανόρθωσης και περαιτέρω αναβάθμισης του Ιδρύματος.
Μέσα στην κρίση, που πλήττει ολοένα και ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού, η ύπαρξη,
ο ρόλος και η προσφορά ενός μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Κοινωνικής Προστασίας και Φροντίδας αποκτούν νέες διαστάσεις: με ανανεωμένα τα Διοικητικά Συμβούλια, τόσο του Αδελφάτου, όσο και του Ιδρύματος, με διακριτική (αλλά αδιάκοπη) υποκίνηση δωρητών και χορηγών,
με (άτυπη) συγκρότηση ενός τοπικού δικτύου εθελοντών, και με αφιέρωση άφθονου προσωπικού χρόνου και εργασίας, το Ίδρυμα αρχίζει σταδιακά να ανασυγκροτείται.
Από δωρεές και εργασίες, που προσφέρθηκαν (και προσφέρονται) εκ μέρους άλλων Φορέων, Ιδρυμάτων, Συλλογικοτήτων, τοπικών επιχειρήσεων και πολιτών της τοπικής κοινωνίας,
και με την εντεινόμενη προσπάθεια της Διοίκησης και του Προσωπικού του Ιδρύματος, συντελέσθηκαν (και συντελούνται) πολλές δράσεις για την αναβάθμιση των δομών του Ιδρύματος
όπως: τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης όλου του (νέου) κτηρίου όπου στεγάζεται το Ίδρυμα,
εξωτερικό και εσωτερικό βάψιμο του κτηρίου, αλλαγή όλων των κιγκλιδωμάτων και των μαρμάρων στους εξώστες και τα περβάζια του κτηρίου, επιδιόρθωση (και τοποθέτηση νέων) σε
όλες τις υδρορροές και τέντες του κτηρίου, διαμόρφωση και ανακαίνιση της πτέρυγας των ανδρών στο ισόγειο, ανακαίνιση της πτέρυγας των γυναικών του πάνω ορόφου («Πτέρυγα Αντωνίου Κρετσόβαλη»), ανακαίνιση των Γραφείων του Ιδρύματος και του κεντρικού σαλονιού (αίθουσας υποδοχής και εκδηλώσεων), προμήθεια συστημάτων κατάσβεσης μαγειρικών εστιών,
προμήθεια ηλιακών συλλεκτών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, αγορά νέων επαγγελματικών
συσκευών πλυντηρίου, ψυγείου και ατμοσίδερου, διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του Γηροκομείου με τοποθέτηση πλακιδίων περιμετρικά όλου του κτηρίου, τοποθέτηση νέας περίφραξης περιμετρικά όλου του Γηροκομείου, τοποθέτηση κιόσκι για τις ψυχαγωγικές ανάγκες των
τροφίμων, επισκευή με επείγοντα σωστικό χαρακτήρα της στέγης του παλαιού κτηρίου (έπαυλης Σωσσίδη), ενώ συνεχίζεται και η γενικότερη ποιοτική αναβάθμιση και όλων των άλλων
δομών του Γηροκομείου20.
Οι υπάρχοντες (αποδεδειγμένα ανεπαρκείς) πόροι, οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες
ατόμων τρίτης ηλικίας που καταφεύγουν στο Σωσσίδειο Γηροκομείο επιζητώντας προστασία και φροντίδα, και η διαπιστωμένη και καθημερινώς επιβεβαιούμενη διάθεση του Ιδρύματος [: υπό την ευρύτατη εκδοχή του: Ιδρυτής (Αδελφάτο) + Διοίκηση και Προσωπικό του
Γηροκομείου + εθελοντές και φίλοι + τοπικές αρχές + τοπική κοινωνία + ποικίλοι (ατομικοί
ή συλλογικοί) υποστηρικτές, δωρητές και χορηγοί] να συνεχίζει, να εντείνει και να διευρύνει το έργο και την προσφορά του στον τομέα της προστασίας και της φροντίδας των ηλικιωμένων, επιβάλλουν να αναζητηθούν τρόποι προσπόρισης εσόδων: και αν προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης εθελοντών / δωρητών / χορηγών πραγματοποιούνται ενθαρρυντικά βήματα και καταγράφονται θετικά αποτελέσματα (που μετριάζουν, όσο είναι δυνατό,
τις δυσμενείς επιπτώσεις της συνεχιζόμενης, -και ανακυκλούμενης-, κρίσης), στην κατεύθυνση
της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, με την οποία το Ίδρυμα είναι προικισμένο21 (από την
20. Η απαρίθμηση έχει ενδεικτικό χαρακτήρα.
21. Η αφιέρωση ακινήτων υπέρ ευαγών ιδρυμάτων, και δη Γηροκομείων, φαίνεται πως, και για την περιοχή
της Βεροίας, δεν αποτελεί καινοφανή εκδήλωση ενίσχυσης της οικονομικής επάρκειάς τους: Τα Γηροκομεία της
Κωνσταντινούπολης, που ο Αλέξιος Α΄ ο Κομνηνός (αυτοκράτωρ: 1081-1118), τα συγχώνευσε με το Ορφανοτροφείο, είχαν «επισκέψεις» (= εκτεταμένα κτήματα) στην Βέροια και στον Πλαταμώνα. [Paul Magdalino, Η Αυτο-
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συστατική του πράξη και από μεταγενέστερες, σποραδικές κληροδοτήσεις), διανοίγονται τέσ22
ρεία
Ιδρύματος,
το οποίο
: πριν από 4-5 χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπο με το φάσμα της διακοσερατου
διαφορετικά
μέτωπα
πής της
του: ακριβώς
σ’ αυτή
την
καμπή τα μέλη
(ιδρυτικού)
Αδελφά(α) λειτουργίας
Το σημαντικότερο,
από την
άποψη
τηςκρίσιμη
«αντικειμενικής
αξίας»του
αλλά
και από την
άποτου της
και εκπλήρωσης
οι τοπικές Αρχές
και συλλογικότητες,
και οι, κατά
μεμονωμένοι
ποψη
των σκοπών
του, ακίνητο καθώς
του Ιδρύματος
είναιπερίπτωση,
το κτήριο στο
οποίο στεγάλίτες,
διακηρύξειςιδιόκτητο
(αλλά μεναΐδριο
ζηλωτική
ολόθυμης
ζει
τις αναλαμβάνουν,
υπηρεσίες του χωρίς
αυτό, εντυπωσιακές
μαζί με το παρακείμενο
και διάθεση
τον περιβάλλοντα
προσφοράς),
νέα πρωτοβουλία διάσωσης,
ανόρθωσης
και περαιτέρω
αναβάθμισης
Ιχώρο
(αυλή), μια
ιδιοχρησιμοποιούνται
και, συνεπώς,
δεν (φαίνεται,
εκ πρώτης
όψεως, να) του
υπάρδρύματος.
χουν περιθώρια να αποδώσουν επιπλέον έσοδα.
Μέσα στην κρίση, που πλήττει ολοένα και ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού, η ύπαρξη,
ο ρόλος και η προσφορά ενός μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Κοινωνικής Προστασίας και Φροντίδας αποκτούν νέες διαστάσεις: με ανανεωμένα τα Διοικητικά Συμβούλια, τόσο του Αδελφάτου, όσο και του Ιδρύματος, με διακριτική (αλλά αδιάκοπη) υποκίνηση δωρητών και χορηγών,
με (άτυπη) συγκρότηση ενός τοπικού δικτύου εθελοντών, και με αφιέρωση άφθονου προσωπικού χρόνου και εργασίας, το Ίδρυμα αρχίζει σταδιακά να ανασυγκροτείται.
Από δωρεές και εργασίες, που προσφέρθηκαν (και προσφέρονται) εκ μέρους άλλων Φορέων, Ιδρυμάτων, Συλλογικοτήτων, τοπικών επιχειρήσεων και πολιτών της τοπικής κοινωνίας,
και με την εντεινόμενη προσπάθεια της Διοίκησης και του Προσωπικού του Ιδρύματος, συντελέσθηκαν (και συντελούνται) πολλές δράσεις για την αναβάθμιση των δομών του Ιδρύματος
όπως: τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης όλου του (νέου) κτηρίου όπου στεγάζεται το Ίδρυμα,
εξωτερικό και εσωτερικό βάψιμο του κτηρίου, αλλαγή όλων των κιγκλιδωμάτων και των μαρμάρων στους εξώστες και τα περβάζια του κτηρίου, επιδιόρθωση (και τοποθέτηση νέων) σε
όλες τις υδρορροές και τέντες του κτηρίου, διαμόρφωση και ανακαίνιση της πτέρυγας των ανδρών στο ισόγειο, ανακαίνιση της πτέρυγας των γυναικών του πάνω ορόφου («Πτέρυγα Αντωνίου Κρετσόβαλη»), ανακαίνιση των Γραφείων του Ιδρύματος και του κεντρικού σαλονιού (αίθουσας υποδοχής και εκδηλώσεων), προμήθεια συστημάτων κατάσβεσης μαγειρικών εστιών,
προμήθεια
ηλιακών
συλλεκτών
και φωτοβολταϊκών
συστημάτων,
αγοράΧρήστος
νέων επαγγελματικών
Το Διοικητικό
Συμβούλιο
του Αδελφάτου
του Γηροκομείου Βεροίας
– Από αριστερά:
Δρούγκας, μέλος·
Ελένη Μπιλαδέρη,
μέλος· Μαρία
Κάτσιου,
γραμματέας τουδιαμόρφωση
Αδελφάτου καιτου
Πρόεδρος
του Ιδρύματος·
συσκευών
πλυντηρίου,
ψυγείου
και ατμοσίδερου,
εξωτερικού
χώρου Ευδοξία
του ΓηΜούρτζιου
Χατζηευστρατιάδου,
Πρόεδρος
του
Αδελφάτου·
Γιάννα
Παπαδοπούλου,
ταμίας·
Βαρβάρα
Λεονταρά,
ροκομείου με τοποθέτηση πλακιδίων περιμετρικά όλου του κτηρίου, τοποθέτηση νέας περίφραΑντιπρόεδρος του Αδελφάτου· Αναστασία Υγροπούλου, μέλος· Ιωάννης Μούρτζιος, μέλος του Αδελφάτου και Αντιξης
περιμετρικά όλου του Γηροκομείου, τοποθέτηση κιόσκι για τις ψυχαγωγικές ανάγκες των
πρόεδρος του Ιδρύματος.
τροφίμων, επισκευή με επείγοντα σωστικό χαρακτήρα της στέγης του παλαιού κτηρίου (έπαυε(β) Τα μισθωμένα
σε τρίτους
(4 καταστήματα
και 3 αγροτεμάχια)
αποφέρουν
λης Σωσσίδη),
ενώ συνεχίζεται
καιακίνητα
η γενικότερη
ποιοτική αναβάθμιση
και όλων
των άλλων
20 παρούσες συνθήκες (της τοπικής αγοράς και της αγροτικής οικονομίτήσιο
έσοδο,
που,
υπό
τις
δομών του Γηροκομείου .
ας) θα
να θεωρηθεί,
γενικά,ανεπαρκείς)
ικανοποιητικό,
υπό την
προϋπόθεση
ότι αποδίδεται
ταΟιμπορούσε
υπάρχοντες
(αποδεδειγμένα
πόροι,
οι διαρκώς
αυξανόμενες
ανάγκες
κτικά
(και
χωρίςηλικίας
διοικητικές
κ.λπ.),
κυρίως εφόσον
ληφθεί επιζητώντας
μέριμνα (από προστατην Ποατόμων
τρίτης
που οχλήσεις,
καταφεύγουν
στοκαιΣωσσίδειο
Γηροκομείο
λιτεία)
απαλλαγή
αυτών των ακινήτων
από τον ΕΝΦΙΑ
και των μισθωμάτων
τουςΙδρύαπό
σία
καιγια
φροντίδα,
καικαι
η διαπιστωμένη
και καθημερινώς
επιβεβαιούμενη
διάθεση του
τις
ποικιλώνυμες,
τακτικές
και
έκτακτες,
φορολογικές
επιβαρύνσεις
(που
μετατρέπουν
τον
ιδιοματος [: υπό την ευρύτατη εκδοχή του: Ιδρυτής (Αδελφάτο) + Διοίκηση και Προσωπικό του
κτήτη ακινήτων
κρατικόκαι
φοροεισπράκτορα).
Γηροκομείου
+ σε
εθελοντές
φίλοι + τοπικές αρχές + τοπική κοινωνία + ποικίλοι (ατομικοί
(γ) Τα υπόλοιπα
(πλην της
έπαυληςκαι
Σωσσίδη)
τα οποία
είναι μισθωμένα
(και
ή συλλογικοί)
υποστηρικτές,
δωρητές
χορηγοί]ακίνητα,
να συνεχίζει,
ναδεν
εντείνει
και να διευρύδεν
αποφέρουν
- αντίθετα,
επιβαρύνονται
με μικρές,
αλλά πάντως
αμελητέες,
νει το
έργο καιέσοδα,
την προσφορά
του
στον τομέα της
προστασίας
και τηςόχι
φροντίδας
τωνφοροηλιτης εσόδων:
«δημοσιονομικής
ισορροπίας
λογικές «συνεισφορές»
κατά
τις εκάστοτε
«εμπνεύσεις»
κιωμένων,
επιβάλλουν να
αναζητηθούν
τρόποι
προσπόρισης
και αν προς
την καμας»),
βρίσκονται
χωρίς
εμπορικό
ή
αγροτικό
ενδιαφέρον
ή
συνιστούν
ελάχιστα
σε
περιοχές
τεύθυνση της προσέλκυσης εθελοντών / δωρητών / χορηγών πραγματοποιούνται ενθαρρυποσοστά
συνιδιοκτησίας
επί χορτολιβαδικών
ή δασικών εκτάσεων,
από τις οποίες,
υπόδυνατό,
ιδανιντικά
βήματα
και καταγράφονται
θετικά αποτελέσματα
(που μετριάζουν,
όσο είναι
κέςδυσμενείς
συνθήκεςεπιπτώσεις
διαχείρισής
μόνον «συμβολικά»
έσοδα μπορείκρίσης),
να προσδοκά
ο κάτοχος
τις
τηςτους,
συνεχιζόμενης,
-και ανακυκλούμενης-,
στην κατεύθυνση
τόσοαξιοποίησης
μικρών ποσοστών
επομένως,
γι’ αυτάμετατην
ακίνητα
αναζητηθεί,
στον21 κατάλλητης
της ακίνητης
περιουσίας,
οποία θα
το πρέπει
Ίδρυμανα
είναι
προικισμένο
(από την
λο χρόνο και με ανάλογη τεκμηρίωση, η επωφελέστερη, κατά περίπτωση, διέξοδος.
κρατορία
Μανουήλ Α΄έχει
Κομνηνού
1143-1180,
μτφρ. Αγλαΐα Κάσδαγλη, εκδ. ΜΙΕΤ, 2008, σ. 275, όπου και η σχε20. του
Η απαρίθμηση
ενδεικτικό
χαρακτήρα.
τική τεκμηρίωση:
Actesακινήτων
d’ Esfigmenou,
αρ. 5 Actes
de Xenophon,
αρ. 2 Ιβήρωνφαίνεται
ΙΙ, αρ. 45,
50, και
52].για την περιοχή
21. Η αφιέρωση
υπέρ ευαγών
ιδρυμάτων,
και δη Γηροκομείων,
πως,
22. Η κατηγοριοποίηση
των ακινήτων
του Ιδρύματος
στον γράφοντα,
που αντλεί
σχετικές
πληροφοτης Βεροίας,
δεν αποτελεί καινοφανή
εκδήλωση
ενίσχυσηςανήκει
της οικονομικής
επάρκειάς
τους:τιςΤα
Γηροκομεία
της
ρίες
από το έντυπο «Ε9»
αυτό υποβλήθηκε
στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ.1081-1118),
για το έτος 2014).
Κωνσταντινούπολης,
που(όπως
ο Αλέξιος
Α΄ ο Κομνηνός
(αυτοκράτωρ:
τα συγχώνευσε με το Ορφανοτροφείο, είχαν «επισκέψεις» (= εκτεταμένα κτήματα) στην Βέροια και στον Πλαταμώνα. [Paul Magdalino, Η Αυτο-
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(δ) Το κτήριο, στο οποίο αρχικά στεγάστηκε το Γηροκομείο, η εμβληματική [και έμφορτη συμβολισμών και αναμνήσεων, που έχουν αποτυπωθεί στο συλλογικό υποσυνείδητο της
τοπικής κοινωνίας], έπαυλη Σωσσίδη αποτελεί ένα μοναδικής ιστορικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής αξίας περιουσιακό στοιχείο του Ιδρύματος, -στοιχείο, όμως,
που, ηθικά, ανήκει ευρύτερα στην πόλη και στις μέλλουσες γενεές. Η έπαυλη φέρει εμφανέστατα τις πολλαπλές πληγές του χρόνου: πίσω απ’ αυτές διακρίνεται η αρχοντιά, η ευαισθησία, το ήθος, το μήνυμα άλλων εποχών. Διασώθηκε (σε θεσμικό-θεωρητικό επίπεδο), από την
κατάρρευση και την καταστροφή, με την επίσημη ανακήρυξή της (μαζί με το σιντριβάνι της
αυλής) ως διατηρητέου μνημείου23. Η διαρκής αγωνία της Διοίκησης και του Προσωπικού,
αλλά και όλων των φίλων του Ιδρύματος, επικεντρώνεται στην ουσιαστική διάσωση και την
ενδεδειγμένη αποκατάστασή της24, το βασανιστικό δε ερώτημα που συναφώς ανακύπτει είναι
διφυές και αναφέρεται τόσο στην πηγή της χρηματοδότησης αυτής της απολύτως αναγκαίας (και
επιτακτικής) αποκατάστασης, όσο και στην μελλοντική χρήση της έπαυλης μετά την προσδοκώμενη αποκατάστασή της [τα υποερωτήματα συνήθως εκφέρονται με την προπαρατεθείσα σειρά, ωστόσο η «προγραμματική ορθοδοξία» μάλλον επιτάσσει την αντιστροφή τους]. Σκέψεις και ιδέες
(ορισμένες ευρηματικές, άλλες ίσως «ρομαντικές» ή «μεγαλεπήβολες»…) θα μπορούσαν να διατυπωθούν πολλές, - και ο γράφων διαθέτει αρκετές, που, υπό προϋποθέσεις, συναρμόζονται και με την
άντληση εσόδων από μια μελλοντική χρήση του προνομιακού αυτού κτηρίου, η διατύπωσή τους
όμως μάλλον βρίσκεται εκτός των ορίων της παρούσας εργασίας. Στα δεδομένα αυτά όρια αρκεί να
επισημανθεί η εκφρασμένη και καθημερινώς πρακτικά εκδηλούμενη διάθεση και πρόθεση και βούληση και προσπάθεια της Διοίκησης και του Προσωπικού του Ιδρύματος, τόσο για την αξιοποίηση
αυτού του κτηρίου και του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος, όσο και για την ανά23. (α) σχετ. η 7423/2014/21-4-2015 Απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
«Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου και ενός στοιχείου (σιντριβάνι) του περιβάλλοντος χώρου αυτού, που
βρίσκεται επί της οδού Γηροκομείου 12, στην πόλη της Βεροίας, φερομένου ως ιδιοκτησίας της μονάδας φροντίδας
ηλικιωμένων «ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ» και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης
αυτού» (ΦΕΚ Α.Α.Π. 84/6-5-2015): «… έχοντας υπόψη … 6. Τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας και Θράκης (πρακτικό 5/26.11.2014/θέμα 2ο), αποφασίζουμε: 1.- Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κτίριο, που βρίσκεται επί της οδού Γηροκομείου 12, στην πόλη της Βέροιας, φερόμενο ως ιδιοκτησία της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων «ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ», όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (π. Υ.ΜΑ.Θ.) και που σε σμίκρυνση αντίτυπό του δημοσιεύεται με την
απόφαση αυτή, για τους παρακάτω λόγους: α) Είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της Βεροίας και το
μοναδικό σωζόμενο δείγμα γραφικής (picturesque) έπαυλης που κτίστηκε στην πόλη β) Πρόκειται για ιδιαίτερα αξιόλογο κτίριο των αρχών του 20ου αιώνα, στο οποίο συναντώνται τυπολογικά και μορφολογικά στοιχεία των γραφικών επαύλεων των χωρών της Βόρειας Ευρώπης, όπως η ακανόνιστη οργάνωση της κάτοψης, η διαμόρφωση έντονα κεκλιμένων στεγών, οι ψηλές καμινάδες κ.τ.λ., αλλά και μορφολογικά στοιχεία δανεισμένα από τις Ιταλικές Βίλλες, όπως η στεγασμένη βεράντα, που στο εν λόγω κτίριο συναντάται ως υπόστυλος στεγασμένος χώρος μεγάλων
διαστάσεων. γ) H διατήρησή του θα συμβάλλει στην περαιτέρω διάσωση των αξιόλογων κτιρίων στην περιοχή και
στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και φυσιογνωμίας της πόλης της Βεροίας. 2.- Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο
το σιντριβάνι, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την βορειοανατολική όψη του κτιρίου, καθώς αποτελεί αξιόλογο στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου του». (β) Κωνσταντίνα Τσιρώνη, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Διατμηματικό Πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», Διπλωματική Εργασία «Αποτίμηση Φέρουσας Ικανότητας και Προτάσεις Ενίσχυσης
της Έπαυλης Σωσσίδη στη Βέροια», Επιβλέπων Καθηγητής Αθανάσιος Σέξτος, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, Οκτώβριος 2010. [http://ikee.lib.auth.gr/record/125192?ln=el]. (γ) Βιργινία Πατρίκα, Η έπαυλη του Δημητρίου Σωσσίδη στη Βέροια, περιοδικό «Πολιτιστικά Δρώμενα», τχ. 57/Ιαν.-Απρ. 2015, σσ. 33-41.
24. Έκφραση αυτής της καθημερινής αγωνίας αποτελεί και η πρόσφατη, με προσωπική εργασία (Διοικούντων
και Προσωπικού) και δωρεές, επισκευή, με επείγοντα σωστικό χαρακτήρα, της στέγης της έπαυλης (καθώς από την
κατάρρευση εκτεταμένων τμημάτων της παλαιάς στέγης είχαν αρχίσει να εμφανίζονται στο εσωτερικό του κτηρίου
σχεδόν μόνιμες «λίμνες» με τις ανάλογες καταστροφικές συνέπειες).
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πτυξη συνεργασιών, σε τοπικό ή και ευρύτερο επίπεδο, προς αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης και ενδυνάμωσης όλων των λειτουργιών του και της οικονομικής ειδικότερα κατάστασής του.

Το Προσωπικό του Γηροκομείου Βεροίας – από αριστερά: Δημήτριος Διαμαντόπουλος, καθαριστής· Ελένη Ζήση, καθαρίστρια· Δημήτριος Αγγελής, νοσηλευτής· Δημήτριος Καζαντζίδης, προϊστάμενος νοσηλευτικής υπηρεσίας·
Ευαγγελία Γεωργιάδου, γραμματεία· Βασίλειος Μαντρατζής, Διευθυντής· Βασίλειος Πιπιλίδης, νοσηλευτής· Φλώρα
Ρόκο, υπεύθυνη ιματισμού· Αικατερίνη Ζδράλη, νοσηλεύτρια· Χρυσάνθη Τούπου, ψυχολόγος· Χαρίκλεια Αρβανίτου,
καθαρίστρια· Ηλίας Ηλιάδης, νοσηλευτής.

Επιδιώκοντας, και εν πολλοίς επιτυγχάνοντας, οι (νέες, εν μέσω κρίσης25 αναδειχθείσες)
Διοικήσεις του «Αδελφάτου» και του Ιδρύματος, την (έως τώρα άτυπη, αλλά ουσιαστική και
καρποφόρα) σύναψη τέτοιων συνεργασιών με Αρχές, Φορείς, Συλλογικότητες, Επιχειρήσεις,
και Πολίτες της τοπικής, κυρίως, κοινωνίας, καλλιεργούν την εξωστρέφεια του Γηροκομείου,
καθιστούν τους συμ-πολίτες κοινωνούς των δράσεων και συμ-μετόχους των προβλημάτων και
των οραματισμών του, και (ίσως λιγότερο ηθελημένα και περισσότερο ενστικτωδώς) θέτουν τις
βάσεις για μελλοντικές τυπικές συνεργασίες και δικτυώσεις26, μέσα από τις οποίες μπορούν να
αναπτυχθούν ευεργετικές αλληλεπιδράσεις και αρμονικές αλληλοσυμπληρώσεις, και να εφαρμοστούν, ευχερέστερα και αποτελεσματικότερα, οι αλλαγές, που επιβάλλουν οι καιροί27, ιδιαί25. «Οι επιπτώσεις της σημερινής κρίσης στις νέες κοινωνικές πολιτικές είναι ριζικές και δυσοίωνες για την
άσκηση δίκαιης, πολλώ μάλλον ουσιώδους, Κοινωνικής Πολιτικής. Όμως, οι κοινωνικές συνέπειες της κρίσης αναδεικνύουν ταυτόχρονα την αναγκαιότητα για περισσότερη Κοινωνική Πολιτική και ενισχύουν την επίγνωση του
δυνάμει ζωογόνου ρόλου της. Η πιεστική ανταπόκριση του κοινωνικού κράτους στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης στα σημερινά δύσκολα χρόνια της κρίσης, φωτίζει αυτόν ακριβώς τον δρόμο». [Δημήτρης Βενιέρης, Κοινωνική
Πολιτική. Έννοιες & Σχέσεις, εκδ. «Τόπος», 2015, σ. 282].
26. «Η δικτύωση των ποικίλων δομών και υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής και, κατ’ επέκταση, ο συντονισμός
τους, σε συνάρτηση με την εξατομικευμένη προσέγγιση, αποτελούν τον πυρήνα του οργανωτικού-διοικητικού μοντέλου για την άσκηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού». [Ξενοφών Ι.
Κοντιάδης, Η δικτύωση των κοινωνικών υπηρεσιών και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξαμηνιαία επιστημονική επιθεώρηση Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 2006, τόμος 1, τχ. 1, σ. 50].
27. Σήφης Πλυμάκης, Παραδόσεις στο πλαίσιο του Μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών» του ΠΜΣ ΤΠΑΑ, 9η Διάλεξη: Διαχείριση της αλλαγής στις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ [η Διάλεξη ανατέμνει την προς την αλλαγή πορεία των κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ, όμως τα δομικά της στοιχεία, οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι ποιοτικές αναλύσεις, οι αποτυπώσεις των αλληλεπιδράσεων και επιρροών μεταξύ των τοπικών φορέων και παραγόντων, οι υποδείξεις και οι προτάσεις που διατυπώνει, μπορούν, με την κατάλληλη (ελαφρά)
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ρεία του Ιδρύματος, το οποίο πριν από 4-5 χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπο με το φάσμα της διακοπής της λειτουργίας του: ακριβώς σ’ αυτή την κρίσιμη καμπή τα μέλη του (ιδρυτικού) Αδελφάτου και οι τοπικές Αρχές και συλλογικότητες, καθώς και οι, κατά περίπτωση, μεμονωμένοι πο16
Ε Ρ Ο Ι Α – Ε Ρδιακηρύξεις
ΑΤΕΙΝΗ Η
Μ Α ΘμεΙ Αζηλωτική διάθεση ολόθυμης
λίτες, αναλαμβάνουν, χωρίςΒεντυπωσιακές
(αλλά
προσφοράς), μια νέα πρωτοβουλία διάσωσης, ανόρθωσης και περαιτέρω αναβάθμισης του Ιδρύματος.
τερα στον τομέα της άσκησης της Κοινωνικής Πολιτικής και της διοίκησης και οργάνωσης των
Μέσα
στην κρίση, που πλήττει ολοένα και ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού, η ύπαρξη,
Φορέων
τους.
ο ρόλος
και
προσφορά
ενόςτου
μηΓηροκομείου
κερδοσκοπικού
Κοινωνικής
και ΦροΗ μέχριησήμερα
πορεία
(ως Ιδρύματος
Οργανισμού,
που ασκείΠροστασίας
Κοινωνική Πολιτική)
ντίδας
αποκτούν
νέες
διαστάσεις:
με
ανανεωμένα
τα
Διοικητικά
Συμβούλια,
τόσο
του
Αδελφάεπιβεβαιώνει την εντεινόμενη συχνότητα αλλά και τη μαζικότητα-υποχρεωτικότητα των
αλλατου,
όσο
και
του
Ιδρύματος,
με
διακριτική
(αλλά
αδιάκοπη)
υποκίνηση
δωρητών
και
χορηγών,
γών: για τη διοικητική-οργανωτική μετάλλαξη και μεταμόρφωσή του από το στάδιο ενός φιλανμε (άτυπη)σωματείου
συγκρότηση
τοπικού
εθελοντών,
και με
άφθονου
προσωπιθρωπικού
στοενός
επίπεδο
του δικτύου
Ιδρύματος
μεσολάβησαν
15αφιέρωση
χρόνια, και
άλλα περίπου
35
κού
χρόνου
και
εργασίας,
το
Ίδρυμα
αρχίζει
σταδιακά
να
ανασυγκροτείται.
χρόνια μέχρι την συγκρότηση και πιστοποίηση της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων από εκεί
Απόοιδωρεές
καιπαρακολούθησης
εργασίες, που προσφέρθηκαν
προσφέρονται)
εκ μέρους
άλλων Φοκαι μετά
ανάγκες
των αλλαγών, (και
λήψης
των αλλεπάλληλων
πιστοποιήσεων,
Συλλογικοτήτων,
τοπικών
επιχειρήσεων
και
πολιτών
της
τοπικής
κοινωνίας,
ρέων,
Ιδρυμάτων,
προσαρμογών σε διαρκώς μεταβαλλόμενες διοικητικές-οικονομικές συνθήκες, κ.ο.κ., υπακούουν
σε
και
με
την
εντεινόμενη
προσπάθεια
της
Διοίκησης
και
του
Προσωπικού
του
Ιδρύματος,
συντερυθμούς που ολοένα εντείνονται και επιταχύνονται, ενώ οι αντιδράσεις και οι δυνατότητες επιλογής
λέσθηκαν
(και συντελούνται)
πολλές
για την δίλημμα:
αναβάθμιση
των δομών του
Ιδρύματος
δράσεις
παρουσιάζονται
ως υποχρεωτικό,
άκαμπτο
και ανάλγητο
ή παρακολουθεί
κανείς
(και εν
όπως:
τοποθέτηση
εξωτερικής
μόνωσης
όλου
του
(νέου)
κτηρίου
όπου
στεγάζεται
το
προκειμένω ένας Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής, δηλαδή ένας Οργανισμός τον οποίο η Ίδρυμα,
κυρίαρεξωτερικό
εσωτερικό
βάψιμο
του κτηρίου,
αλλαγήστο
όλων
τωντου
κιγκλιδωμάτων
των
χη
ανά την και
Ευρώπη
μνημονιακή
πολιτική
δεν τοποθετεί
κέντρο
ενδιαφέροντόςκαι
της)
τιςμαρεξεμάρων
στους
εξώστες
και
τα
περβάζια
του
κτηρίου,
επιδιόρθωση
(και
τοποθέτηση
νέων)
σε
λίξεις και συμμετέχει στις αλλαγές, προσπαθώντας, όσο είναι δυνατόν, να τις «προλάβει», ή υφίόλες
τις
υδρορροές
και
τέντες
του
κτηρίου,
διαμόρφωση
και
ανακαίνιση
της
πτέρυγας
των
ανσταται ο ίδιος έναν ιδιότυπο «κοινωνικό αποκλεισμό» (σε οργανωσιακό, πλέον, επίπεδο).
δρώνΣτο
στο πλαίσιο
ισόγειο,αυτό,
ανακαίνιση
της πτέρυγας
γυναικών
του ιδίως
πάνωοιορόφου
(«Πτέρυγα
Αντωεπιβάλλεται,
τόσο τατων
άτομα,
όσο και
Οργανισμοί
Κοινωνικής
νίου
Κρετσόβαλη»),
ανακαίνιση
των
Γραφείων
του
Ιδρύματος
και
του
κεντρικού
σαλονιού
(αίΠολιτικής, να προσπαθούν για την έγκαιρη προετοιμασία τους και την εφαρμογή (στις διαθουσας
υποδοχής
και εκδηλώσεων),
προμήθεια
συστημάτων
κατάσβεσης μαγειρικών
γνωστικές,
εκτελεστικές
και προγραμματικές
λειτουργίες
τους) σχεδιασμένης
αλλαγής, τηνεστιών,
οποία
προμήθεια
ηλιακών
συλλεκτών
και
φωτοβολταϊκών
συστημάτων,
αγορά
νέων
επαγγελματικών
δυο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά την διακρίνουν από την ασχεδίαστη και της προσδίδουν
προοπτικές
συσκευών πλυντηρίου,
ψυγείου
και ατμοσίδερου,
διαμόρφωση
του εξωτερικού
χώρου
Γηεπιτυχίας:
«(1) εξασκείται
και κατευθύνεται
από επαγγελματίες
ειδικούς
λειτουργούς,
όπωςτου
οι κοιροκομείου
με
τοποθέτηση
πλακιδίων
περιμετρικά
όλου
του
κτηρίου,
τοποθέτηση
νέας
περίφρανωνικοί σχεδιαστές, που ασκούν ρόλο και καθήκοντα λειτουργού κοινωνικής αλλαγής, και (2) έχει
ξης
περιμετρικά όλου
τοποθέτηση
κιόσκι
για τις ψυχαγωγικές
ανάγκες των
συγκεκριμένων
πελατών-καταναλωτών,
για συγκεκριμένο
σκοπότου
τη Γηροκομείου,
βελτίωση της ποιότητας
ζωής
28
τροφίμων,
επισκευή
με
επείγοντα
σωστικό
χαρακτήρα
της
στέγης
του
παλαιού
κτηρίου
(έπαυόπως οι εξυπηρετούμενοι από κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες» .
λης Σωσσίδη), ενώ συνεχίζεται και η γενικότερη ποιοτική αναβάθμιση και όλων των άλλων
Αντί επιλόγου
δομών του Γηροκομείου20.
Οι
υπάρχοντες(έστω
(αποδεδειγμένα
ανεπαρκείς)
πόροι, οι διαρκώς
αυξανόμενες
Προσπαθώντας
εν μέρει ανεπιγνώστως)
να ανταποκριθούν
στην επιτακτική
ανάγκηανάγκες
προσαρατόμων
που στις
καταφεύγουν
στο Σωσσίδειο
Γηροκομείο
επιζητώντας
προσταμογής
καιτρίτης
ενεργούηλικίας
συμμετοχής
(αλληλοπυροδοτούμενες)
αλλαγές,
οι (επίσημοι
και ανεπίσημοι,
θεσμικοί
εθελοντές)
του Σωσσιδείου
Γηροκομείου
αναδεικνύονται διάθεση
«καὶ παρὰ
σία καικαι
φροντίδα,
καιάνθρωποι
η διαπιστωμένη
και καθημερινώς
επιβεβαιούμενη
τουδύναμιν
Ιδρύτολμηταὶ[:καὶ
κινδυνευταὶ
ἐν τοῖς
δεινοῖς
εὐέλπιδες»29.+ Διοίκηση και Προσωπικό του
ματος
υπόπαρὰ
τηνγνώμην
ευρύτατη
εκδοχήκαὶ
του:
Ιδρυτής
(Αδελφάτο)
Με την κοινή
προσπάθειά
τους
μεταμορφώνουν
σταδιακά
τον Οργανισμό
υπηρετούν
Γηροκομείου
+ εθελοντές
και
φίλοι
+ τοπικές αρχές
+ τοπική
κοινωνίαπου
+ διοικούν
ποικίλοι/ (ατομικοί
/ήυποστηρίζουν,
εφαρμόζοντας
βιωματικά,
στο
μέτρο
του
δυνατού
και
στην
έκταση
των
λειτουργιών
που
συλλογικοί) υποστηρικτές, δωρητές και χορηγοί] να συνεχίζει, να εντείνει και να διευρύαυτός
καλύπτει,
τόσο
τις
κλασικές-παραδοσιακές
[:Ισότητα,
Αλληλεγγύη,
Ευημερία,
Προσβασιμότητα,
νει το έργο και την προσφορά του στον τομέα της προστασίας και της φροντίδας των ηλιΚοινωνική Δικαιοσύνη, Κοινωνική Προστασία, Κοινωνική Ενσωμάτωση, Προστασία Αδυνάτων, Προκιωμένων, επιβάλλουν να αναζητηθούν τρόποι προσπόρισης εσόδων: και αν προς την καστασία Ανθρώπινης Ζωής & Αξιοπρέπειας], όσο και τις νεότερες [:Αποτελεσματικότητα, Συμμετοχικότεύθυνση της προσέλκυσης εθελοντών / δωρητών / χορηγών πραγματοποιούνται ενθαρρυτητα, Κάλυψη Αναγκών Ωφελούμενων, Αποδοτικότητα, Ποιότητα, Διαφάνεια, Λογοδοσία] Αρχές και
ντικά
βήματα
και καταγράφονται
θετικά
(πουσεμετριάζουν,
όσο είναι
δυνατό,
πέραναποτελέσματα
του οργανωσιακού,
απλό, καθημερινό,
προσωπικό,
αξίες της
Κοινωνικής
Πολιτικής30…και,
τις
δυσμενείς
επιπτώσεις
της
συνεχιζόμενης,
-και
ανακυκλούμενης-,
κρίσης),
στην
κατεύθυνση
ανθρώπινο επίπεδο, καταφέρνουν εμπράκτως όχι μόνον να ανατρέπουν την σκληρή εικόνα, που παραδίτης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, με την οποία το Ίδρυμα είναι προικισμένο21 (από την
προσαρμογή,
να συγκροτήσουν
τον αντίστοιχο
«οδικό χάρτη» και για την κοινωνική υπηρεσία ενός ιδιωτικού μη
20. Η απαρίθμηση
έχει ενδεικτικό
χαρακτήρα.
κερδοσκοπικού
φορέα, οακινήτων
οποίος (εκών-άκων)
-αν επιθυμεί
(και επιθυμεί!)
να επιβιώσει
και για
να αναπτυχθεί-,
21. Η αφιέρωση
υπέρ ευαγώνκαλείται,
ιδρυμάτων,
και δη Γηροκομείων,
φαίνεται
πως, και
την περιοχή
να
να εγκολπωθεί
και να διαχειριστεί,
επιτυχία, «τις
που επιβάλλουν
οι καιροί»].
τηςαποδεχθεί,
Βεροίας, δεν
αποτελεί καινοφανή
εκδήλωσημεενίσχυσης
της αλλαγές,
οικονομικής
επάρκειάς τους:
Τα Γηροκομεία της
28. «Η σχεδιασμένη
το κεντρικό
σημείο του
Σχεδιασμού Κοινωνικής
διαφέρειμεαπό
ασχεΚωνσταντινούπολης,
που αλλαγή,
ο Αλέξιος
Α΄ ο Κομνηνός
(αυτοκράτωρ:
1081-1118),Πολιτικής,
τα συγχώνευσε
το την
Ορφανοδίαστη
ότι «επισκέψεις»
αποτελεί σκόπιμη,
συνειδητή,κτήματα)
κατευθυνόμενη
και συντονισμένη
παρέμβαση [Paul
για την
τροποποίηση
μιας
τροφείο,στο
είχαν
(= εκτεταμένα
στην Βέροια
και στον Πλαταμώνα.
Magdalino,
Η Αυτοσυγκεκριμένης κατάστασης ή τη λύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος». [Δημήτρης Σ. Ιατρίδης, Σχεδιασμός Κοινωνικής Πολιτικής Θεωρία και Πράξη του Κοινωνικού Σχεδιασμού, Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης & Κοινωνικής
Πολιτικής-24, εκδ. Gutenberg, 2004, σσ. 77-78].
29. «Αποτολμούν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις τους, ριψοκινδυνεύουν παρά τις υπαγορεύσεις της φρόνησης και δεν χάνουν στις δύσκολες καταστάσεις την ελπίδα». [Θουκυδίδης, Ξυγγραφή, Α, 70, 3].
30. Σήφης Πλυμάκης, Παραδόσεις στο πλαίσιο του Μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών» του ΠΜΣ ΤΠΑΑ, 1η Διάλεξη: Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική.
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δει, για τα γηρατειά, ο Εκκλησιαστής31, αλλά να διαπλάθουν, με ανυπόκριτη αγάπη, ένα ειρηνικό και
αισιόδοξο περιβάλλον, στο οποίο εκτός από την απόλαυση της καταστατικής προστασίας και φροντίδας,
οι τρόφιμοι του Ιδρύματος (ανεξαρτήτως της κοινωνικής προέλευσης, της οικονομικής υπόστασης, και
της σωματικής ή ψυχικής κατάστασής τους) συναντούν ανακούφιση, γαλήνη και στοργή32… ώστε, τελικά, μέσα από τη διοίκηση και τη λειτουργία (όπως αυτές υπαγορεύονται από τις σύγχρονες συνθήκες)
ενός Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Φροντίδας, αφενός να εκπληρώνεται το συλλογικό χρέος33
προς τους (βιολογικά, αλλά και ιστορικά, κοινωνικά και ηθικά) γεννήτορες, και αφετέρου να εγγράφεται
υποθήκη για την μελλοντική συλλογική και συνολική34 ευημερία της Πολιτείας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζει, και από τη θέση αυτή, ο γράφων στους κ.κ.: Ιωάννη Μούρτζιο, ιατρό, μέλος
του Δ.Σ. του Αδελφάτου και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος, για την εγκάρδια υποδοχή και την κατατοπιστικότατη ξενάγηση στους χώρους του Γηροκομείου Βασίλειο Μαντρατζή, Διευθυντή του Ιδρύματος, για την,
προφορική και έγγραφη, παροχή πολύτιμων πληροφοριών και στοιχείων και Δημήτριο Καζαντζίδη, Προϊστάμενο
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, για την παραχώρηση πρωτότυπου φωτογραφικού υλικού, μέρος του
οποίου κοσμεί την παρούσα δημοσίευση.

Περίληψη. Εύχυμο καρπό του αρμονικού συνδυασμού της ιδιωτικής πρωτοβουλίας [ή μάλλον: γενναιοδωρίας, εντασσόμενης στην παράδοση του ελληνικού ευεργετισμού] και της συλλογικής έκφρασης των
αισθημάτων φιλανθρωπίας, του πνεύματος αλληλεγγύης και της διάθεσης προσφοράς, που διακατείχαν
(και διακατέχουν) πολλά μέλη της οικείας τοπικής κοινωνίας, αποτελεί το «Σωσσίδειο Γηροκομείο Βεροίας», στοιχεία της ιστορίας, της δράσης, της λειτουργίας, των προβλημάτων και των προοπτικών του
οποίου συνθέτουν την ανά χείρας ατελή και άτεχνη απόπειρα παρουσίασής τους.
Abstract. The “Sossidion Old Age Home of Veria” comprises one of the richest, juicy fruits of the harmonic combination between private initiative – or rather: generosity incorporated within the tradition of
the Greek benefaction – along with the collective expression of the feelings of charity, the spirit of solidarity, and the willingness to offer: all of which have always been a unique feature of the local community. The title, at hand, is a rather incomplete and artless attempt to present a compilation of the elements
related to its history, operation, function, problems and perspectives.

31. «ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ἐὰν σαλευθῶσι φύλακες τῆς οἰκίας καὶ διαστραφῶσιν ἄνδρες τῆς δυνάμεως, καὶ ἤργησαν αἱ
ἀλήθουσαι, ὅτι ὠλιγώθησαν, καὶ σκοτάσουσιν αἱ βλέπουσαι ἐν ταῖς ὀπαῖς· καὶ κλείσουσι θύρας ἐν ἀγορᾷ, ἐν
ἀσθενείᾳ φωνῆς τῆς ἀληθούσης, καὶ ἀναστήσεται εἰς φωνὴν τοῦ στρουθίου, καὶ ταπεινωθήσονται πᾶσαι αἱ θυγατέρες
τοῦ ᾄσματος· καὶ ἀπὸ ὕψους ὄψονται, καὶ θάμβοι ἐν τῇ ὁδῷ· καὶ ἀνθήσῃ τὸ ἀμύγδαλον, καὶ παχυνθῇ ἡ ἀκρίς, καὶ
διασκεδασθῇ ἡ κάππαρις, ὅτι ἐπορεύθη ὁ ἄνθρωπος εἰς οἶκον αἰῶνος αὐτοῦ, καὶ ἐκύκλωσαν ἐν ἀγορᾷ οἱ
κοπτόμενοι·». [Ἐκκλησιαστής, 12: 3-5].
32. Πρβλ. την έμπλεη χαρμολύπης παρατήρηση: «πόσο φιλάνθρωπη είναι η φύση! Οι αναπηρίες που χαρίζει
στα γηρατειά είναι ένα δώρο, μας χαρίζει αμνησία, αδύνατη ακοή και όραση, όταν γερνάμε κι ακόμη κάποια σύγχυση του νου, λίγο πριν το θάνατο. Οι σκιές που τον προαναγγέλλουν είναι δροσερές και ανακουφίζουν». [Γιόζεφ Ροτ, Η
Κρύπτη των Καπουτσίνων, μτφρ. Νίκος Δεληβοριάς, εκδ. Το Βήμα/Βιβλιοθήκη-25, 2008, κεφ. XXVIII, σ. 129].
33. «ὁ τιμῶν πατέρα ἐξιλάσεται ἁμαρτίας, καὶ ὡς ὁ ἀποθησαυρίζων, ὁ δοξάζων μητέρα αὐτοῦ. ὁ τιμῶν πατέρα
εὐφρανθήσεται ὑπὸ τέκνων, καὶ ἐν ἡμέρᾳ προσευχῆς αὐτοῦ εἰσακουσθήσεται. ὁ δοξάζων πατέρα μακροημερεύσει,
καὶ ὁ εἰσακούων Κυρίου ἀναπαύσει μητέρα αὐτοῦ· καὶ ὡς δεσπόταις δουλεύσει ἐν τοῖς γεννήσασιν αὐτόν. ἐν ἔργῳ
καὶ λόγῳ τίμα τὸν πατέρα σου, ἵνα ἐπέλθῃ σοι εὐλογία παρ᾿ αὐτοῦ·». [Σοφία Σειράχ, 3:3-7].
34. «ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι πόλιν πλείῳ ξύμπασαν ὀρθουμένην ὠφελεῖν τοὺς ἰδιώτας ἢ καθ᾿ ἕκαστον τῶν πολιτῶν
εὐπραγοῦσαν, ἀθρόαν δὲ σφαλλομένην». «(Περικλής:) Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι μια πολιτεία, άμα ως σύνολο στέκεται
γερά, αποβαίνει χρησιμότερη για τους πολίτες, παρά εάν ένας-ένας οι πολίτες χωριστά ευημερούν, και η ίδια ως σύνολο
καταρρέει». [Θουκυδίδης, Ξυγγραφή, Β, 60,2].
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Γεράσιμος Καλλιγάς, Καθηγητής - Εκδότης

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 1912

Φωτογραφία ντοκουμέντο, δηµοσιευµένη στο γαλλικό περιοδικό «L ‘ILLUSTRATION», τεύχος Δεκεµβρίου 1912, με
τίτλο «La nouvelle Grèce - Η νέα Ελλάδα». Τραβηγμένη την ημέρα της απελευθέρωσης 16/10 του 1912 από τον φωτογράφο Ρωµαΐδη. Τρεις Έλληνες στρατιώτες θαυμάζουν την πόλη µας από τον δρόμο του γηροκομείου.
Στο βάθος διακρίνονται τα δικαστήρια, το ρολόι και αρκετοί µιναρέδες

Π

ριν αρκετά χρόνια έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο του δημοσιογράφου Γεωργίου Τσοκόπουλου «Από τα πεδία των μαχών. Σημειώσεις επισκέπτου μετά τον πόλεμον, Αθήναι
1913». Ο εν λόγω δημοσιογράφος δημοσίευε άρθρα και κυρίως χρονογραφήματα στις
σπουδαιότερες εφημερίδες της εποχής εκείνης (Εστία, Νέον Άστυ, Νέα Ημέρα, Καιροί). Επισκέφτηκε λοιπόν αμέσως μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους την πόλη μας, τον Οκτώβριο του 1912 και διηγείται στο εν λόγω βιβλίο τις εντυπώσεις του από τη Βέροια.
Η πρόσβαση στη Βέροια από την Αθήνα, τις πρώτες μέρες μετά την απελευθέρωση γινόταν μόνο με το τρένο, που το οδηγούσε μάλιστα Έλληνας στρατιώτης. Στον σταθμό των τρένων
της Βέροιας τον υποδέχτηκε ένα τσούρμο από παιδιά που πουλούσαν τσιγάρα, σοκολάτες και
σταφύλια. Τα σταφύλια ο δημοσιογράφος τα αποκαλεί σταφίδες, γιατί στην παλαιά Ελλάδα και
ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τα σταφύλια γίνονταν όλα σχεδόν σταφίδες. Τα άσπρα αυτά σταφύλια γεμάτα κουκούτσια ήταν τα Καρατζοβίτικα, όπως τα ονόμαζαν στη Βέροια· ήταν μια
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ποικιλία που ωρίμαζε τον Οκτώβριο και βαστούσε μέχρι τα Χριστούγεννα. Η ποικιλία αυτή
εξαφανίστηκε από τα μανάβικα της Βέροιας στην δεκαετία του 80.
Ρωτάει, λοιπόν, ένα από τα παιδιά, πώς να πάει στη Βέροια. Το παιδί αυτό, βλάχος στην
καταγωγή και το όνομά του Νικόλαϊ Μπλατσιώτης, σίγουρα πρόγονος των οικογενειών Μπλατσιώτη κατοίκων της Βέροιας. Εκείνο που τον εντυπωσιάζει είναι το όνομα του παιδιού Νικόλαϊ. Σίγουρα ο Νικόλαος Μπλατσιώτης θα πήγαινε στη Βέροια σε ρουμάνικο σχολείο, όπου του
άλλαξαν το όνομα σε Νικόλαϊ. Η ρουμάνικη προπαγάνδα ήταν καλά εγκατεστημένη στη Βέροια, πριν την απελευθέρωσή της, το 1912. Το όνομα Νικόλαϊ δεν είναι βλάχικο αλλά ρουμάνικο. Ο μικρός Μπλατσιώτης ισχυρίζεται στον δημοσιογράφο ότι «δεν είμαι βλάχος, αλλά Έλληνας». Αυτό εντυπωσιάζει τον επισκέπτη και το αναφέρει συνεχώς μέσα στο βιβλίο του, ακόμα
τονίζει και για την Εκκλησία έξω Παναγία (που βρίσκεται στο τέλος της Βενιζέλου), πως «είναι
Ελληνική και κακώς την δώσανε οι Τούρκοι στους Βλάχους “Ρουμανίζοντες”».
Πιστεύω πως οι πλειοψηφία των Βλάχων είδε αρχικά με καλό μάτι την απελευθέρωση της
Βέροιας από τον Ελληνικό Στρατό και άρχισε να εγκαταλείπει τη ρουμανική προπαγάνδα, η
οποία είχε αρχίσει στη Βέροια προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Η ρουμανική κυβέρνηση έκανε
κατάσχεση το 1860 την τεράστια ακίνητη περιουσία της Ελληνική Εκκλησίας στη Ρουμανία,
και την ίδια πολιτική ακολουθεί 30 χρόνια μετά, απαλλοτριώνοντας την κολοσσιαία περιουσία
των βλάχων ευεργετών Ευάγγελου και Κών/νου Ζάππα. Εξασφαλίζει έτσι πλούσιους πόρους
και οργανώνει συστηματική και πολυδάπανη προπαγάνδα για τον προσηλυτισμό των Βλάχων.
Υπήρχαν λόγοι για να πάει ο μικρός Μπλατσιώτης σε ρουμάνικο σχολείο, γιατί εκτός από ρουχισμό, η κάθε οικογένεια που έστελνε το παιδί της σε ρουμάνικο σχολείο επιδοτείτο μηνιαίως
με μια χρυσή τούρκικη λίρα. Η Ρουμανία ενισχύει την προπαγάνδα της μετά το 1913 με τη
συνθήκη του Βουκουρεστίου, γιατί έχοντας άφθονο πλούτο από τα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου της, προσθέτει το «Αλιμέντι» σιτισμό των μικρών Βλάχων στα σχολεία τους. Η προπαγάνδα της Ρουμανίας διήρκησε μέχρι το 1944.
Ο Τσοκόπουλος μένει έκπλητος από τον μεγάλο αριθμό εκκλησιών που υπήρχαν στη Βέροια, σύνολο 67, καθώς και την αφθονία των νερών της και ομολογεί πως «η Βέροια είναι από
τους τόπους που κάθονται πάνω σε ένα πέλαγος, σκεπασμένον με λεπτόν φλούδι» και πιστεύει
πως η ονομασία της «Βέρροιας» προήλθε από τις πολλές ροές των νερών της.
Βαθύς γνώστης της ιστορίας της Βέροιας, εντυπωσιάζεται από τη φυσική οχυρή της θέση
και αναφέρει τους τρεις προδότες «Ιππίας, Μύδων και Πένταυχος» που βοήθησαν την κατάληψη της Βέροιας από τους Ρωμαίους, καθώς και τον προδότη Χατζηκατβία (άνθρωπος λατρεύων τα φλουριά) που την πρόδωσε στους Τούρκους. Αναφέρει την επίσκεψη του Αποστόλου
Παύλου στη Βέροια και επισκέφτηκε την τοποθεσία «Πολλά Κυπαρίσσια», όπου σήμερα η τοποθεσία εκείνη ταυτίζεται με το «Βήμα του Αποστόλου Παύλου».
Ο μικρός Μπλατσιώτης του δείχνει (από την οδό που ονομάστηκε πλέον «οδός 16ης Οκτωβρίου») από μακριά τους λόφους από όπου ήρθε ο Ελληνικός στρατός και εντυπωσιάζεται
μόλις ακούει τον μικρό Μπλατσιώτη να έχουν την Ελληνική ονομασία Δόξα (παλαιά ονομασία
του Βερμίου). Ίσως ο συγγραφέας περίμενε να ακούσει μια τουρκική ή σλάβικη ονομασία.
Ο δημοσιογράφος Γεώργιος Τσοκόπουλος τελειώνει τη διήγησή του για τη Βέροια με ένα
αστείο, αλλά διδακτικό, γεγονός που του διηγείται μπροστά στο αναμμένο τζάκι ενός φιλόξενου
σπιτιού της πόλη μας ένας αξιωματικός του Ελληνικού στρατού με ήρωα έναν Έλληνα στρατιώτη.
Στη συνέχεια παραθέτουμε, για ιστορικούς λόγους, το σχετικό απόσπασμα από το βιβλίο
του δημοσιογράφου Γεωργίου Β. Τσοκόπουλου: Από τα πεδία των μαχών. Σημειώσεις επισκέπτου μετά τον πόλεμον, Αθήναι 1913, σελ. 123-135:
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«ΒΕΡΡΟΙΑ
__________ ● ● ● __________
Και εις την Βέρροιαν ο σιδηρόδρομος σταματά μακρυά από την πόλιν, οχι τόσον διότι ήτο
ανάγκη να σταματήση μακρυά, αλλά διότι κατ’ αυτόν τον τρόπον εγίνοντο περισσότερα χιλιόμετρα κατασκευής και επληρώνετο συνεπώς περισσότερα ο εργολάβος.
Τριών τετάρτων της ώρας δρόμος ανηφορικός, φυτευμένος δεξιά και αριστερά με πλατάνια,
οδηγεί προς την πόλιν από τον σταθμόν. Εις τον σταθμόν μόλις έφθασεν η αμαξοστοιχία, είκοσι
παιδάκια ώρμησαν να μας πωλήσουν σταφίδες, σύκα, τσιγάρα και σοκολάτες. Επήραμεν από όλα.
Ο σταθμός της Βερροίας είναι ο μόνος Μακεδονικός σταθμός εις τον οποίον ευρίσκει κανείς κάτι
ν’ αγοράση. Και αγοράζει. Θα ηγόραζε και περισσότερον περιττά πράγματα, από όσον είναι σταφίδες και σοκολάτα.

Ο διάδοχος Κωνσταντίνος με αξιωματούχους του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό της Βέροιας
κατά τις ημέρες της απελευθέρωσης της Βέροιας

Μεγάλες ξανθές σταφίδες, γεμάτες χυμόν, με το κοτσάνι ολόκληρον ξύλον, αποδεικνύον
πόσον γερόν είναι το κλίμα που τις βγάζει, πωλούνται μέσα εις μικρά χωνιά, από κίτρινον χαρτί. Σύκα μικρά, ολοστρόγγυλα, ζαχαρωμένα, επάργυρα, γλυκύτατα, είναι περασμένα εις μικρές
τσαπέλες. Τα τσιγάρα δεν καπνίζονται, κύριοί μου, αλλά η σοκολάτα αποζημιώνει. Επήραμεν
λοιπόν από όλα. Ένας στρατιώτης ο οποίος είχε καταβροχθίση το πέμπτον χαρτί σταφίδες εμουρμούριζε διαμαρτυρόμενος:
– Όλο κουκούτσια είναι!...
Και ένας σύντροφός του, ο οποίος τον ήκουσε του απήντησε από το παράθυρο του βαγονίου:
– Εκακοσυνήθισες τόσες μέρες στον πόλεμο με χουρμάδες του κουτιού και μπανάνες και
τώρα σου ξυνοφαίνονται τα κουκούτσια της σταφίδας.
Η παρατήρησις αύτη, η ειρωνευομένη τόσον έξυπνα την πείναν και τας κακουχίας του στρατού, εσκόρπισε την φαιδρότητα γύρω. Έως τον μηχανικόν της ατμομηχανής, Έλληνα στρατιώτην του μηχανικού, μετεδόθησαν τα γέλια.
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Εις τα ολίγα λεπτά της ώρας που έμεινεν ο σιδηρόδρομος εις τον σταθμόν ολόκληρον το
φορτίον των σταφίδων, των σύκων, της σοκολάτας και των τσιγαρέτων εξηντλήθη.
Οι μικροί πωληταί εκύτταζαν τώρα την φούχταν των γεμάτην διάφορα νομίσματα και επροσπαθούσαν, δια της αναγωγικής μεθόδου, να τα μεταφέρουν εις την τουρκικήν μονάδα που ήξεραν, το γρόσι.
Τον πρώτον μικρόν που ευρήκα μπροστά μου και ο οποίος είχε τελειώση το μέτρημα και τους
υπολογισμούς του, τον ρώτησα:
– Με πας στη Βέρροια;
– Χαχά, είπεν ο μικρός ενώ εζωγραφίζετο στα μάτια του η απορία γιατί τάχα να με πάη, αφού
ο δρόμος ήταν ανοικτός μπροστά μου.
– Αλλά θα μούβρης ένα αμάξι.
– Δεν έχει.
– Ενα κάρρο.
– Δεν έχει.
– Ένα άλογο.
– Δεν έχει.
– Μμ! Τότε τι έχει;
– Τίποτα. Πάμε με τα πόδια.
– Ωραία! Πάμε με τα πόδια. Πόση ώρα είναι;
– Μισή ώρα.
– Πάμε, μικρέ!
Εξεκινήσαμε ενώ από πίσω μας ο σιδηρόδρομος εχύνετο σφυρίζων εις την πεδιάδα προς την
βαθυκύανον πλευράν του Βερμίου, δια την Σιάτισταν.
Ελαφρά ανηφορικός ο δρόμος, αρκετά καλός, προχωρεί ανάμεσα εις αμπελώνας, οι οποίοι δίδουν την ωραίαν σταφίδα που εφάγαμεν προ ολίγου και το δυνατόν λιαστό κρασί. Εις το άκρον
του δρόμου είναι το οροπέδιον το οποίον στεφανώνει η Βέρροια. Ψηλοί άσπροι μιναρέδες διακρίνονται μέσα εις την πρασινάδα των κήπων. Από πίσω ακριβώς από την πόλιν φαίνεται στενή
δίοδος δυο βουνών.
– Από εκείνο το διάσελο ήρθε ο Διάδοχος, μού λέγει ο μικρός οδηγός μου απλώνων το χέρι
του και δείχνων την δίοδον.
– Και πώς το λένε το διάσελο αυτό; ερωτώ.
– Δόξα.
– Δόξα; τι μου λες ;
– Δόξα το λένε, μου επαναλαμβάνει ο μικρός απορών διά την απορίαν μου. Εσείς πώς το λέτε;
– Τη Δόξα κ’ εμείς δόξα την λέμε, μικρέ μου, απαντώ. Έτσι την λένε παντού.
Σημειώνω το όνομα εις το σημειωματάριόν μου με την αγαθήν πρόθεσιν να εξακριβώσω
το πράγμα μόλις ευρεθώ εις την Βέρροιαν. Αλλά αυτή η λεπτομέρεια μου φεύγει και αναγκάζομαι πλέον να περιλάβω την πληροφορίαν του μικρού, όπως την ήκουσα. Ενθυμούμαι όμως ότι
εις κάποιαν περιγραφήν της Μακεδονίας εδιάβασα ότι πραγματικώς όχι μόνον εκείνος ο λαιμός
αλλά ολόκληρον το Βέρμιον ονομάζεται τώρα Δόξα.
Εξακολουθούμεν εις το μεταξύ τον δρόμον μας, ο οποίος γίνεται διαρκώς ανηφορικώτερος. Δεξιά μας και αριστερά μας οι αμπελώνες διακόπτονται από χωράφια δημητριακών καρπών, από πυκνά οπωροφόρα δένδρα. Εις μίαν πτυχήν του βουνού η πρασινάδα είναι τόση, ώστε
αποτελεί μαύρον στίγμα εις την βαθυκύανον επιφάνειαν. Ολίγον παραπέρα ανάμεσα από την
πρασινάδα ασπρίζει κάτι. Θα είναι μοναστήρι ή εκκλησία. Ο άνεμος γίνεται από στιγμής εις
στιγμήν υγρότερος. Καθώς κατεβαίνει από τα βουνά θα περνά άφθονα νερά. Αι πηγαί εδώ θα
είναι πολλαί. Μία στακτιά εκτεταμένη κηλίς εκεί κάτω σημειώνει υγρόν έδαφος εις το οποίον
καλλιεργείται ρύζι ή βαμβάκι.
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– Κ’ εσένα πώς σε λένε; ερωτώ τον μικρόν οδηγόν μου.
– Νικόλαϊ Μπλατσιώτης, απαντά εκείνος γρήγορα.
– Νικόλαος, όχι Νικόλαϊ. Έλλην είσαι;
– Αμ γιά; Έλληνας!
– Και είσαι ευχαριστημένος από τους Έλληνες, τώρα που ήρθανε εδώ; ερωτώ κατασκοπεύων τα
καστανά παιδικά μάτια, για να ιδώ τι θα πη μέσα των η ψυχούλα του μικρού εκείνου Βλάχου.
– Αχαχά! απαντά με ενθουσιασμόν ο οποίος ζωγραφίζεται μέσα στα μάτια. Είμαστε ευχαριστημένοι. Όλοι Έλληνες είμαστε τώρα. Όλο Ελλάδα είναι κ’ εδώ, κ’ απάνω, εκεί και πέρα ...
Και λέγων απλώνει τα χέρια του και οι μικροί παιδικοί βραχίονες στρέφονται και αγκαλιάζουν όχι ότι φαίνεται πλέον γύρω μας, αλλά την Μακεδονίαν ολόκληρον, από την μίαν άκρην
ως την άλλην, ως εκείνα τα σημεία που δεν φαίνονται.

Η είσοδος των Ελλήνων στρατιωτών την ημέρα της απελευθέρωσης της Βέροιας,
δυτικά της πόλης, 16 Οκτωβρίου 1912

Από το ύψωμα, από το οποίον αρχίζουν πλέον τα πρώτα σπήτια της Βερροίας, το θέαμα
κάτω προς την πεδιάδα είναι μαγευτικόν. Το μάτι χάνεται εις την απέραντον έκτασιν της οποίας
μόνον τα Δυτικά κλείει η υψηλή σειρά των βουνών, που αρχίζουν από το Βέρμιον και έπειτα
κάμουν τον γύρον διά να διακλαδώσουν ως κάτω εις τον Μακεδονικόν Όλυμπον. Μίαν γραμμήν μέσα εις την πεδιάδα αυτήν διαγράφει ο Τριπόταμος, ή γυφτοπόταμος. Και τα θολά νερά
του, ξεχελίζοντα που και που από τις βροχές εις τα χαμηλότερα μέρη, σχηματίζουν μικροσκοπικάς λίμνας, αι οποίαι προσθέτουν εις την γραφικότητα του θεάματος.
Ο μικρός Μπλατσιώτης επείσθη πλέον ότι μου χρειάζονται πληροφορίαι και προσφέρεται να
μου τας δώση, χωρίς να του τας ζητήσω. Και δείχνων μίαν εκκλησίαν η οποία διαφαίνεται μέσα
εις τα δένδρα μου λέγει.
– Η Παναγιά, η «Όξω Παναγιά». Αυτήν την επήρανε οι Βλάχοι.
– Μα εσύ δεν είσαι Βλάχος; ερωτώ με κάποιαν εκπληξιν τον μικρόν δια τον τόνον της φωνής
που μετεχειρίσθη.
Εκείνος κτυπά κάτω με πείσμα το πόδι του και μου απαντά.
– Σου είπα, είμαι Έλληνας. Δεν είμαι Βλάχος. Κάμανε τον πατέρα μου Βλάχο με το στανιό.
Τώρα είμαστε Έλληνες.
– Και ο πατέρας σου;
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– Κι’ ο πατέρας μου και τ’ αδέρφια μου και όλοι οι άλλοι. Σκληρότης και μίσος σχεδόν υπήρχεν μέσα εις τους ζωηρούς τόνους της παιδικής φωνής. Εις εκείνα τα λίγα λόγια τα οποία το
παίδι τα έλεγε χωρίς σχεδόν να τα αισθάνεται, πάντως με κάποιαν αοριστίαν, υπήρχεν η ιστορία
αγώνων ολοκλήρων δεκαετηρίδων, προπαγάνδας τρομεράς και ασυνειδήτου, η οποία δεν υπεχώρησε εις τίποτε, ενέργειαι αι οποίαι συχνά έφθαναν και εις το έγκλημα.
Αυτή η «Όξω Παναγιά» ήταν Ελληνική εκκλησία, η οποία αφηρέθη διά της βίας από τους
Έλληνας και εδόθη εις τους Ρουμάνους. Ένα πρωί ο δικτάτωρ της Μακεδονίας, ο Χιλμή πασσάς, διέταξε τους στρατιώτας και την κατέλαβαν με την λόγχην, διά να την δώσουν εις τους
Ρουμανίζοντας Κουτσοβλάχους. Ο παπάς των εμπήκε μέσα και ελειτούργησε φρουρούμενος
από Τούρκους στρατιώτας και από Γκέγκηδες. Οι Έλληνες της Βερροίας επήραν κατάκαρδα
αυτήν την προσβολήν. Έν τούτοις εκτός της εκκλησίας την οποίαν τους επήραν οι Ρουμανίζοντες, τους έμειναν δικαί των και εντελώς αναμφισβήτητοι εξήντα επτά ακόμη εκκλησίαι, μερικαί των οποίων έχουν μεγάλην ιστορικήν και αρχαιολογικήν σημασίαν. Εξήντα επτά εκκλησίαι διά πληθυσμόν δέκα χιλιάδων Ελλήνων δεν είναι ολίγαι. Μολαταύτα και τώρα ακόμη οι
Έλληνες της Βερροίας δεν ξεχνούν την «Όξω Παναγιά». Και είναι αδύνατον να δώσουν έστω
και ολίγας πληροφορίας περί της πόλεώς των εις τον επισκέπτην και να μην του δείξουν την
εκκλησίαν λέγοντες:
– Αυτή ήτανε δική μας. Μας την πήραν οι Τούρκοι με την λόγχη και την έδωσαν στους Βλάχους.
Οι γραμματικοί που σπάζουν το κεφάλι των να εύρουν από πού εγεννήθη κάθε λέξις και
ποίαν ρίζαν έχουν τα ονόματα, έμειναν σύμφωνοι εις το όνομα της Βερροίας. Πάντως από όπου
και αν κατάγεται και οπωσδήποτε και αν προήλθε, σημαίνει πολλάς ροάς. Πραγματικώς δε
σπανίως πόλις εθεμελιώθη εις έδαφος το οποίον να καταρρέη περισσότερον. Ποταμοί, πηγαί,
καταρράκται, πηγάδια, έλη, όλα αυτά μαζή ωθούν προς την επιφάνειαν το νερό που κοιμάται
στα βάθη της γης.
– Εδώ πνιγώμαστε από νερό, μου είπε κάποιος εντόπιος, και όταν μας έρχονται εφημερίδες από τας Αθήνας – πράγμα το οποίον συμβαίνει πάρα πολύ σπανίως – σας ακούμε να κατάγίνεστε να εύρετε νερά.
Δυστυχώς τα νερά της Μακεδονίας, περισσεύοντα εις αυτήν, δεν ημπορούν να έβγουν έξω από
τα όριά της. Αλλ’ ό,τι περισσεύουν είναι αναμφισβήτητον και ότι η Βέρροια είναι από τους τόπους
που κάθονται επάνω εις ένα πέλαγος, σκεπασμένον με λεπτον φλούδι, αυτό είναι αποδεδειγμένον.
Οι αρχαίοι, οι οποίοι με την θαυμασίαν των διαίσθησιν αντελαμβάνοντο ακόμη και εκείνα
διά τα οποία δεν ημπορούσαν να είναι επιστημονικώς βέβαιοι, όπως είμεθα ημείς, είχαν παρατηρήση αυτήν την πληθώραν του νερού. Αν η θέσις εκείνη ήτον πλησιεστέρα προς την θάλασσαν θά την αφιέρωναν εις τον Ποσειδώνα, θά έπλατταν ένα μύθον σχετικόν με τον βασιλέα της
θαλάσσης. Αλλά η Βέρροια ευρέθη εις το μέσον μιας μεγάλης ξηράς. Οι αρχαίοι τότε την εφόρτωσαν εις κάποιαν Νυμφην Βέρροιαν, βασιλοπούλαν της εποχής, που η παράδοσις και ο θρύλος
επήγαιναν αγκαλιαστά να μας γεννήσουν τας ωραιοτέρας εξηγήσεις των φυσικών φαινομένων και
να γράψουν χαριτωμένα πράγματα εις το περιθώριον της ιστορίας.
Από την αρχαίαν της ιστορίαν εκείνο που ελκύει την προσοχήν είναι ότι έβγαλε τρεις δια
μιας προδότας. Όταν επολιορκείτο από τους Ρωμαίους οι πολιορκηταί είχαν απελπισθή ότι θα
την πάρουν. H φυσική της θέσις, τα ψηλά της τείχη, η γενναιότης των πολεμιστών της, εματαίωναν τας εφόδους του στρατού του Ρωμαίου υπάτου. Έξαφνα τρεις πολίται, ο Ιππίας, ο Μήδων
και ο Πένταυχος, φίλοι ως εκείνην την στιγμήν του βασιλέως της χώρας, επήγαν εις το στρατόπεδον του Ρωμαίου ενώ εξηκολούθει η μάχη και του έδειξαν ποίον δρόμον ν’ ακολουθήση δια
να καταλάβη την Βέρροιαν.
Από την αρχαίαν της ιστορίαν και από την Ρωμαϊκήν εποχήν η Βέρροια σώζει ακόμη μερικά ίχνη τειχών και αρκετάς επιγραφάς. Δεν θα ομιλήσω ούτε δια τας επιγραφάς ούτε δια τα
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τείχη. Εις εποχήν ζωντανής ιστορίας, αυτά τα παλαιά λείψανα ας υποχρεωθούν να περιμείνουν
τους χρόνους της ειρήνης, που η σκέψις και η μελέτη έχουν όλην την άνεσιν νά εργασθούν.
Μόλις εις αυτήν την εποχήν προκαλεί το βλέμμα του επισκέπτου το βήμα από το οποίον
εδίδαξεν ο Απόστολος Παύλος. Ο ακούραστος εκείνος διαλαλητής του νέου θεού, αφού εις την
Θεσσαλονίκην δεν έμεινεν ενθουσιασμένος από την υποδοχήν που του έκαμαν οι ειδωλολάτραι
της πόλεως εκείνης, εξεκίνησε διά τα βορεινότερα. Ο εσωτερικός του ενθουσιασμός τον ωδήγει
όπως το άστρον τους Μάγους. Αν απέτυχε εις την Θεσσαλονίκην, ίσως αλλού τον επερίμενεν η
νίκη. Πάντοτε ένας στέφανος μαρτυρίου κάπου θα εύρισκεν αυτούς τους θαυμασίους ανθρώπους.
Εις την Βέρροιαν, πόλιν επίσημον της εποχής, ο Απόστολος Παύλος εστάθη να διδάξη. Οι
κάτοικοι περίεργοι συνεκεντρώθησαν ν’ ακούσουν εκείνον που έφερνε το μήνυμα του νέου θεού.
Μέσα εις μίαν έκτασιν κατάφυτον από κυπαρίσσια τα οποία της έδωκαν το όνομά των –
«Πολλά κυπαρίσσια» λέγεται η θέσις αυτή – οι Βερροιείς δείχνουν την πέτραν εις την οποίαν, κατά
την παράδοσιν, ωμίλησεν ο διδάσκαλος των εθνών. Είτε διότι η ομιλία του ήτο πειστικοτέρα από
εκείνην που έκαμε εις την Θεσσαλονίκην, είτε διότι εις τους Βερροιείς είχε μεταδοθή η ηθική αμφιβολία που εβασάνιζε ήδη τον Σωκράτην και την οποίαν εις δηκτικούς στίχους εξέφραζε με κίνδυνον ο
Ευριπίδης, οι Βερροιείς έκαμαν θερμήν υποδοχήν εις τον Απόστολον, ο όποιος ενθουσιασμένος από
την επιτυχίαν του τους ονομάζει εις τας επιστολάς του «ευγενείς». Η εκκλησία της Βερροίας ιδρύθη
από τον ίδιον τον Απόστολον, με πρώτους επισκόπους ένα Σίλαν και ενα Τιμόθεον.
Από την Βυζαντινήν ιστορίαν της Βερροίας δεν μένουν πολλά πράγματα. Οι Βυζαντινοί
χρονογράφοι την σημειώνουν με λέξεις κολακευτικάς ως μίαν από τας επισημοτέρας πόλεις της
Μακεδονίας. Ένας Βυζαντινός Δουξ εστέλλετο από την Βασιλεύουσαν δια να διοικήση την δυνατήν αυτήν πόλιν. Κατά τον ΙΓ΄ αιώνα ο Κράλης της Σερβίας προσεπάθησε να την αρπάση από τους
Βυζαντινούς αλλά δεν το κατώρθωσε. Η Βέρροια έμεινεν Ελληνική, μέχρι της εποχής κατά την οποίαν οι Τούρκοι κατακλύζοντες από παντού το Βυζαντινόν Κράτος, έφθασαν και έως αυτήν.
Είναι περίεργον ότι και τώρα εμφανίζεται πάλιν ένας προδότης και μία παραλλαγή της παραδόσεως των Σερβίων.
Δυο ταπεινά μνημεία συνδέονται με την παράδοσιν την οποίαν θ’ αναφέρω. Μία ξύλινη
γέφυρα σώζεται ακόμη και ένα μυστηριώδες υπόγειον κάτω από την εκκλησίαν. Δια την γέφυραν και δια το υπόγειον η γρηούλα της Βερροίας, αποθήκη παλαιών παραδόσεων, σώζουσα
μέσα εις τα βάθη της μνήμης της όσα ήκουσε από την γιαγιά της, διηγείται το εξής, το όποιον
εν τούτοις βεβαιώνει και η ιστορία.
Αφού κατέλαβαν την Θεσσαλονίκην οι Τούρκοι, επροχώρησαν προς την Βέρροιαν. Εκεί όμως
απήντησαν την ιδίαν δυσκολίαν την οποίαν είχαν απαντήση προ αιώνων οι Ρωμαίοι: τα δύσκολα
πλάγια του βουνού, τα παλαιά δυνατά τείχη τα όποια είχαν διορθώση και ενισχύσει οι κάτοικοι.
Οι Τούρκοι εκουράζοντο απ’ εξω, έχαναν τον καιρόν των εις πολιορκίαν, της οποίας το
αποτέλεσμα δεν ήρχετο. Οι πολιορκούμενοι με την βασίλισσάν των Βιργινίαν επί κεφαλής, εκρατούσαν καλά. Έξαφνα παρουσιάσθη πάλιν ο μοιραίος προδότης ο Χατζηκαβίας, άνθρωπος
λατρεύων τα φλουριά, εζήτησε και έλαβε από τους Τούρκους πολλά και την νύκτα οι Τούρκοι
έπλημμύρισαν την πόλιν από μίαν οπισθίαν θύραν του φρουρίου, την οποίαν οι πολιορκούμενοι
εθεωρούσαν ασφαλή.
Η βασίλισσα Βιργινία επήρε το παιδί της και ετράπη εις φυγήν δια να μην πέση εις τα χέρια των Τούρκων. Από το υπόγειον της εκκλησίας του Χριστού ήλπισε να περάση εις την ΙΙαλατίσταν και από εκεί να κατορθώση να σωθή. Αλλά οι Τούρκοι επροχωρούσαν ήδη. Η βασίλισσα, με το παιδί της πάντοτε εις την αγκαλιάν, έτρεξεν εις την ξυλίνην γέφυραν και έπεσε εις
τον ποταμόν. Οι Βερροιείς δείχνουν ακόμα την γέφυραν και μιλούν με συγκίνησιν δια την παλαιάν ηρωικήν βασίλισσαν.
Ενώ αυτή εθυσιάζετο εις το ποτάμι, ο Χατζηκαβίας ηκολούθει το ανωφελές παράδειγμα του
κλασικού προδότου, του Ιούδα, και επερνούσε εις τον λαιμόν του το σχοινί της ατιμωτικής αυτο-
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κτονίας. Οι Τούρκοι ήσαν πλέον κύριοι της πόλεως. Και απάνω εις την ωραίαν πόλιν, την οποίαν
είχε κτίση μία νύμφη, εκάθιζε τώρα βαρύς ο τουρκικός ζυγός, ο οποίος επρόκειτο να διατηρηθή
έως την στιγμήν που από τον αυχένα της Δόξης, εφάνη κατεβαίνων ο Ελληνικός στρατός, ενώ από
το άλλο μέρος κατέβαιναν φεύγοντες οι τελευταίοι Τούρκοι, όσοι είχαν μείνη έξω από την πόλιν.
Έξω Ελληνικαί σάλπιγγες εσήμαιναν την υποχώρησιν, όταν μαζή με τον κάτοικον της
Βερροίας ο οποίος επρόκειτο να με φιλοξενήση, επήραμε τον δρόμον του σπιτιού του. Δύσκολον είναι το νυκτερινόν ταξείδι εις μίαν πόλιν, την οποίαν είχαν ως χθες ακόμη οι Τούρκοι. Το
καλντιρίμι είναι εφεύρεσις απάνθρωπος δι’ εκείνους, οι οποίοι δεν φορούν δέρματα εις τα πόδια
αντί ευρωπαϊκών παπουτσιών. Κάθε πέτρα που έρχεται εις συνάφειαν με το πέλμα, στέλνει μίαν
οδυνηράν ειδοποίησιν εις ολόκληρον το σώμα, η οποία αντηχεί σχεδόν έως την καρδιά.
Υγρασία και άνεμος παγερός, έκαμναν σκοτεινοτέραν ακόμη την νύκτα εις την πόλιν εκείνην, της πυκνής και ομιχλώδους ατμοσφαίρας.
– Οι Τούρκοι την έλεγαν Καραφέρια, μου είπεν ο συνοδός μου, δηλαδή Μαύρην Βέρροιαν.
Επροχωρήσαμεν μέσα από τα στενά σοκάκια, αφήσαμεν πίσω μας σκοτεινά τυφλοσόκακα,
επεράσαμεν έξω από μικροκαταστήματα, εις τα οποία Έλληνες στρατιώται επλήρωναν βιαστικά και έφευγαν δια να προφθάσουν να είναι εγκαίρως εις τον στρατώνα.
Εις την μικράν αίθουσαν του φιλόξενου σπιτιού της Βερροίας, αφού εφάγαμε, ένας αξιωματικός μας διηγήθη την ιστορίαν ενός δειλού, ενώ την αφήγησιν ακκομπανιάριζε το τρίξιμον
των μεγάλων ξύλων εις το ευεργετικόν τζάκι.
Εις τον λόχον του αξιωματικού αυτού εστάλη ένας έφεδρος ο οποίος δεν εδυσκολεύετο να
ομολογήση ο ίδιος ότι είναι δειλός. Ανεπτυγμένος νέος, ενθουσιώδης, ρωμαντικός, ήτο μ’ όλα
ταύτα δειλός. Η δειλία ήτο κάτι τι ανώτερον της θελήσεώς του, της αναπτύξεώς του, του αισθήματός του. Όταν διετάχθη η εκκίνησις από την Λάρισσαν ο άνθρωπος ήτο μάλλον νεκρός
παρά ζωντανός από τον φόβον του. Δεν ετόλμησε να εξομολογηθή εις κανένα τίποτε. Αλλά μέσα του τα φυλλοκάρδια του έτρεμαν.
Ο διάβολος ο οποίος όταν δεν έχει δουλειά καταγίνεται να φιλοτεχνή συμπτώσεις, έφερε τον
λόχον του δειλού εις την πρώτην γραμμήν της μάχης της Αικατερίνης. Ο δειλός εξηπλώθη όπως οι
άλλοι στρατιώται κάτω και ταυτοχρόνως του ήλθε μία μεγαλοφυής ιδέα. Εσκέφθη ότι αν πληγωθή
ελαφρά, θ’ απεσύρετο από το πεδίον της μάχης και θα εγλύτωνε το υπόλοιπον του πολέμου. Εσήκωσε λοιπόν το χέρι του όρθιον και επερίμενε. Ο αξιωματικός τον είδε και του εφώναξε:
– Ε, τι κάνεις εσύ αυτού; Κατέβασε το χέρι σου.
Άλλη ιδέα μεγαλοφυής ήλθεν εις τον δειλόν στρατιώτην.
– Μουντζώνω τους Τούρκους, κύριε λοχαγέ, απήντησεν.
Η απάντησις επροκάλεσε γέλια γύρω του. Οι πλαγινοί του στρατιώται μέσα εις τον χορόν
των σφαιρών, ευρήκαν τον καιρόν να γελάσουν.
– Μπράβο! ηκούσθη από την γραμμήν ολόκληρον.
Ο αξιωματικός τον επλησίασε.
– Όχι, πολλικάρι μου, του είπε. Κατέβασε το χέρι σου! Θα πληγωθής και δεν συμφέρει.
Ο στρατιώτης κατέβασε το χέρι του. Μία στιγμιαία τεραστία μεταβολή είχε γίνη εις την ψυχήν του. Τον είχαν ειπή παλλικάρι και ησθάνετο τώρα μέσα του τον φόβον να φεύγη, την ψυχήν
του να φτερουγίζη. Όταν οι Τούρκοι ετσάκισαν και διετάχθη η καταδίωξις, ο πρώην δειλός ώρμησε πρώτος αλαλάζον και έτρεξε εναντίον του εχθρού.
– Από εκείνην την στιγμήν είδα κ’ έπαθα να τον συγκρατώ. Έγινεν το σύνθημα της ορμής,
και οι στρατιώται έτρεχαν από πίσω του παρασυρόμενοι από το παράδειγμά του. Μόνον όταν
ετελείωσε η πολεμική δράσις εις την Μακεδονίαν, ο στρατιώτης μου εξωμολογήθη τι είχε συμβή και πώς έξαφνα από δειλός, από σχεδόν άνανδρος, μετεβλήθη εις ήρωα».
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Δρ. Δρ. Καθηγητής Αντώνης Μιχ. Κολτσίδας, Φιλόλογος - Ιστορικός
ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΒΛΑΧΩΝ / ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ *

ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ, ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΟΒΛΑΧΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Ι. Εθνική και γλωσσική ταυτότητα

Τ

α ζητήματα γύρω από την καταγωγή, το όνομα, τη γλώσσα και την ιστορική διαδρομή
των Ελληνόβλαχων (Κουτσόβλαχων)1 της βαλκανικής χερσονήσου είναι πολλά και ακολουθούν μια μακραίωνη πορεία, η οποία δε μας είναι γνωστή σε όλα της τα βήματα. Έτσι και η αντίστοιχη επιστημονική έρευνα αντιμετωπίζει τις ανάλογες δυσκολίες από την έλλειψη επαρκών πηγών και μαρτυριών. Αν και η γένεση της κουτσοβλαχικής γλώσσας εντοπίζεται
στα πρώτα χρόνια της ρωμαϊκής κατάκτησης της Ελλάδας, εντούτοις ο βίος και ο πολιτισμός
του λαού - του κουτσοβλαχικού - που χαρακτηρίστηκε απ’ αυτό το γλωσσικό ιδίωμα, «επισημάνθηκε» μόνο στους μεσαιωνικούς χρόνους και η μελέτη του άρχισε πολύ αργότερα, στα χρόνια της τουρκοκρατίας.
Η Ρώμη αφού εδραίωσε, αρχικά, την εσωτερική της συνοχή, κατόπιν άρχισε να επεκτείνει τα όριά της, πρώτα στην ιταλική χερσόνησο και στα δυτικά της τμήματα, στη συνέχεια
στις ανατολικές περιοχές της και στη Βόρεια Αφρική, και τέλος στις βορειότερες προς αυτή
* Περιοδικά δημοσιεύματα για τους Ελληνόβλάχους από τον εκδότη δρ. δρ. Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα, σε τεύχη του
περιοδικού «Βέροια - Ερατεινή Ημαθία».
1. Βασικές μελέτες για την εθνολογία, την ιστορία και τον πολιτισμό των Κουτσόβλαχων (Ελληνόβλάχων):
Αντ. Σπηλιωτόπουλου, Οι βλαχόφωνοι Έλληνες και η ρωμαϊκή προπαγάνδα, Αθήναι 1905 Sp. Papageorges, Les
Koutsovalaques, Aθήναι 1908 Μιχ. Χρυσοχόου, Βλάχοι και Κουτσόβλαχοι (έκδοση Συλλόγου προς Διάδοση των
Ελληνικών Γραμμάτων), Αθήναι 1909 Αντ. Κεραμόπουλου, Τι είναι οι Κουτσόβλαχοι, Αθήναι 1939 Ευαγ. Αβέρωφ-Τοσίτσα, Η πολιτική πλευρά τον κουτσοβλαχικού ζητήματος, Αθήνα 1948 (β΄ έκδοση: Τρίκαλα 1987- «ΦΙΛΟΣ»
και γ' έκδοση: Τρίκαλα 1992-«ΦΙΛΟΣ») Τηλ. Κατσουγιάννη, Περί των Βλάχων των ελληνικών χωρών, Α΄, Θεσσαλονίκη 1964 – Β΄, Θεσσαλονίκη 1966 (Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών) Σωκρ. Ν. Λιάκου, Η
καταγωγή των Αρμονίων (τουπίκλην Βλάχων), Θεσσαλονίκη 1965 Αντώνη Mιχ. Κολτσίδα, Οι Κουτσόβλα)χοι. Εθνολογική και λαογραφική μελέτη. Πρώτος τόμος, Θεσσαλονίκη 1976 Αντώνη Mιχ. Κολτσίδα, Κουτσόβλαχοι. Οι βλαχόφωνοι Έλληνες - εθνολογική, λαογραφική και γλωσσολογική μελέτη (γραμματική και λεξικό της κουτσοβλαχικής
γλώσσας), Θεσσαλονίκη 1993 (β΄ έκδοση «Αφών Κυριακίδη») Αντώνη Mιχ. Κολτσίδα, Ιδεολογική συγκρότηση και
εκπαιδευτική οργάνωση των Ελληνόβλαχων στον βαλκανικό χώρο (1850-1913). Η εθνική και κοινωνική διάσταση,
Θεσσαλονίκη 1994, «Αφοί Κυριακίδη» Αντώνη Mιχ. Κολτσίδα, L’ état présent de la langue Koutsovalaque sur le
territoire de la grèce, «Κahiers Βalkaniques», no 25, Ιnalco (επιστημονικό περιοδικό της Publications Langues O –
Institut National des Langues et Civilisations Orientales», Paris 1997, σελ. 99-127) – πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συμποσίου (actes du colloque) «les oubliés des balkans» - Paris 1997, ανάτυπο: Παρίσι 1997, Θεσσαλονίκη
1997 Αντώνη Mιχ. Κολτσίδα, Η σημερινή κατάσταση της κουτσοβλαχικής γλώσσας στον ελλαδικό χώρο (ιστορική,
εθνολογική, κοινωνική και γλωσσολογική προσέγγιση), «Μακεδονικά» Λα΄ (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών), Θεσσαλονίκη 1998 - ανάτυπο, Θεσσαλονίκη 1998 Αντώνη Mιχ. Κολτσίδα, Η εκπαίδευση των Αρωμούνων στη Δυτική
Μακεδονία κατά τα ύστερα χρόνια της τουρκοκρατίας. Ένα πρότυπο αυτοδιοικούμενης κοινοτικής εκπαίδευσης - συμβολή στη μελέτη της νεοελληνικής εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη 2001, «Αφοί Κυριακίδη» Αχιλ. Λαζαρου, Η αρωμουνική - και αι μετά της ελληνικής σχέσεις αυτής, Αθήναι 1976 Αχιλ. Λαζαρου, Βαλκάνια και Βλάχοι, Αθήναι 1993
(έκδοση Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός) Alan J. Β. Wace - Maurice S. Thompson, οι Νομάδες των Βαλκανίων Περιγραφή της ζωής και των εθίμων των Βλάχων της Βόρειας Πίνδου, Θεσσαλονίκη 1989, έκδοση «Αφών Κυριακίδη» - στη σειρά «ΦΙΛΟΣ» (α΄ έκδοση: Τhe Nomads of the Balkans, London 1914).
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χώρες.2 Σ’ αυτή τη ρωμαϊκή ιμπεριαλιστική επέλαση κατακτήθηκε και η Ελλάδα (καταστροφή
της Κορίνθου, 146 π.Χ.) και έγινε μια απέραντη ρωμαϊκή επαρχία (provincia Romana). Κατά τη
διάρκεια της ρωμαϊκής κατάκτησης και της διοίκησης που επέβαλε στους κατακτημένους
λαούς, παρατηρήθηκε γλωσσικός εκλατινισμός σε διάφορες περιοχές και κυρίως σ’ εκείνες όπου
η παρουσία και η δραστηριότητα των Ρωμαίων και του πολιτισμού τους ήταν εντονότερη και πιο
εμφανής. Στη γλωσσική επιρροή τους βρέθηκε και η ηπειρωτική Ελλάδα, δυτικά της Πίνδου.3
Έτσι λοιπόν η διάδοση της λατινικής γλώσσας - εκτός από τις χώρες δυτικά της ιταλικής χερσονήσου και πολύ αργότερα της Δακίας - στις βαλκανικές χώρες ακολούθησε κατά πόδας την επέκταση των εδαφικών κατακτήσεων.
Συγκεκριμένα, στις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ. έχουμε τις πρώτες κατακτήσεις στις ιλλυρικές επαρχίες, από το εσωτερικό Αδριατικό πέλαγος προς τα νότια τμήματα, τα οποία κυριεύτηκαν στα επόμενα πενήντα περίπου χρόνια.4 Οι Ρωμαίοι λοιπόν εξουσίασαν τις ελληνικές χώρες
και άρχισαν να εκρομανίζουν τμήματα της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Ιλλυρίας, της
Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Σ’ αυτόν το χώρο δημιουργήθηκε και ο πρώτος
πυρήνας της νεολατινικής (ρομανικής) γλώσσας της χερσονήσου του Αίμου, της βλάχικης, η
οποία στην ελληνική βιβλιογραφία μελετήθηκε αρχικά με τον όρο «κουτσοβλάχικη γλώσσα»,5
δίνοντας έτσι και το όνομα της στο λαό που τη μιλάει. Οι Κουτσόβλαχοι λοιπόν αρχίζουν να
λειτουργούν ως ένα συγκεκριμένο τμήμα λαού μέσα στα πλαίσια των ελληνικών περιοχών, το
οποίο μορφοποιήθηκε μέσα στον συμπαγή ελληνικό κορμό από τη στιγμή που διαφοροποιήθηκε γλωσσικά.
Η ιστορική γένεση της κουτσοβλάχικης γλώσσας εντοπίζεται μέσα στις ακόλουθες εξελί6
ξεις. Οι Ρωμαίοι μόλις κατάκτησαν τη Μακεδονία τη διαίρεσαν σε τετραρχίες (διοικητικές περιφέρειες), στα σύνορα των οποίων τοποθέτησαν φρουρές για να την ελέγχουν, και να την περιφρουρούν από τα βαρβαρικά φύλα, αργότερα όμως τις κατάργησαν και όλη η περιοχή έγινε
ρωμαϊκή επαρχία. Οι παλιές όμως φρουρές, οι οποίες ήταν τοποθετημένες σε επίκαιρα γεωφυσικά σημεία, κυρίως ορεινά - τα δερβένια - και έλεγχαν τις διαβάσεις των στρατευμάτων, εξακολουθούσαν να υπάρχουν. Στη συνέχεια, από την εποχή του Αυγούστου, οι Ρωμαίοι στρατιώτες ελαττώνονταν στις λεγεώνες του ρωμαϊκού κράτους και στην Ανατολή άρχισαν να στρατολογούνται ντόπιοι κάτοικοι από τις ευρύτερες χώρες όπου κυριαρχούσε ο ελληνικός πολιτισμός,
κι απ’ αυτούς βέβαια επανδρώνονταν πλέον και οι οροφυλακές των παλιών τετραρχιών (κυρίως
της ορεινής διάβασης της Πίνδου).7
Στο πέρασμα των χρόνων, οι Ρωμαίοι στρατιώτες εξαφανίστηκαν ολοκληρωτικά από τις οροφυλακές και το λατινικό χαρακτήρα των φρουρών (κατά την εποχή του Αδριανού) το συντηρούσαν μόνο οι Ρωμαίοι αξιωματικοί, ενώ αργότερα (κατά την εποχή του Καρακάλα, 212 μ.Χ.)
ανακηρύχτηκαν όλοι οι στρατιώτες Ρωμαίοι πολίτες (civis Romani). Αυτοί λοιπόν οι Ρωμαίοι
πολίτες υπηρετούσαν στις λεγεώνες για είκοσι χρόνια και στα auxilia για εικοσιπέντε και μετά την
απόλυσή τους παντρεύονταν και έπαιρναν αμοιβή το προνόμιο να εγκαθίστανται ως άποικοι.
2. Ο ρωμαϊκός επεκτατισμός ακολούθησε την πορεία: Το 197 π.Χ. απελαύνει στην Ισπανία, το 146 π.Χ. κατακτά την Ελλάδα, το 145 π.Χ. κυριαρχεί σε τμήματα της βόρειας Αφρικής, από το 118 π.Χ. αρχίζει να υποτάσσει τη
Γαλατία, το 30 π.Χ. επανέρχεται στην Αφρική όπου κατακτά την Αίγυπτο, το 10 μ.Χ. κυριεύει την Πανονία, το 43
μ.Χ. τη Βρετανία και το 107 μ.Χ. κατακτά και την πέραν του Δούναβη Δακία.
3. Αποστ. Βακαλόπουλου, Ιστορία της Μακεδονίας - από τα προϊστορικά χρόνια ως το 1912, Θεσσαλονίκη
1983, σ. 49 (συλλογικό έργο – έκδοση Ε.Μ.Σ.).
4. Τηλ. Κατσουγιάνη, Περί των βλάχων των ελληνικών χωρών, α' - συμβολή εις την έρευναν περί της καταγωγής των Κουτσοβλάχων, Θεσσαλονίκη 1964, σ. 43 (έκδοση Ε.Μ.Σ.).
5. Μιχ. Χρυσοχόου, Βλάχοι και Κουτσόβλαχοι, Αθήναι 1909, σ. 61.
6. Αντ. Κεραμόπουλου, Τι είναι οι Κουτσόβλαχοι, Αθήναι 1936 - passim.
7. Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα, Οι Κουτσόβλαχοι..., (ό. π.), σελ. 49-50 (β΄ έκδοση: Κουτσόβλαχοι - Οι βλαχόφωνοι
Έλληνες... (ό. π.), σσ. 49-50, (εκδόσεις «Αφοί Κυριακίδη»).
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Οι λεγεωνάριοι, λοιπόν, κατά τη μακρόχρονη συμβίωση με τους Ρωμαίους στρατιωτικούς
έπρεπε να έρθουν σε γλωσσική επαφή και επικοινωνία. Οπωσδήποτε, έπρεπε να βρεθεί ένα κοινό γλωσσικό μέτρο που να είναι κατανοητό σε όλους, αφού η στρατιωτική εκπαίδευση και τα
στρατιωτικά παραγγέλματα εξακολουθούσαν να δίνονται, μέχρι και την εποχή του Μαυρίκιου,
στη λατινική γλώσσα. Αυτή λοιπόν ήταν η επίσημη γλώσσα του κράτους και επομένως όλοι οι
υπήκοοι-στρατιώτες έπρεπε να προσαρμοστούν γλωσσικά.
Έτσι, στις οροφυλακές της ρωμαϊκής μακεδονικής επαρχίας άρχισε να συντελείται το
«κοινό γλωσσικό μέτρο» με την αμφίδρομη αφομοίωση της ελληνικής και λατινικής και ο
γλωσσικός καρπός που γεννήθηκε ήταν μια νέα λατινογενής γλώσσα, η βλάχικη ή κουτσοβλάχικη, όπως λέγεται. Η κουτσοβλάχικη γλώσσα8 όμως, πέρα από τη διαμόρφωσή της, εξελίχτηκε
και κάτω από ποικιλόμορφες άλλες γλωσσικές επιρροές, αλλά λόγω της συνεχούς συμβίωσής
της με την ελληνική, δέχτηκε απ’ αυτή την ισχυρότερη επίδραση, απ’ ότι μπόρεσαν να τις επιβάλουν οποιεσδήποτε άλλες.9
2. Τα παραπάνω ιστορικά γεγονότα επιβεβαιώνουν την πρώτη, από τις δυο βασικές θεωρίες σχετικά με την καταγωγή των Κουτσόβλαχων, την επικρατούσα επιστημονική άποψηθεωρία, σύμφωνα με την οποία οι Κουτσόβλαχοι θεωρούνται αυτόχθονες (γηγενείς) Έλληνες,
οι οποίοι εκλατινίστηκαν γλωσσικά στις ορεινές οροφυλακές της Πίνδου και στο βορειότερο
μακεδονικό χώρο.10
8. Βασικές μελέτες για την κουτσοβλαχική γλώσσα: Κωνσταντίνου Νικολαΐδη, Ετυμολογικόν λεξικόν της κουτσοβλαχικής γλώσσης, Αθήναι 1909 T. Capidan, Αromȃnii, dialectul aromȃn, București 1932 T. Papahagi,
Dicționarul dialectului Aromȃn, București 1974 (β΄ έκδοση) Αχιλ. Λαζάρου, Η Αρωμουνική - και αι μετά της ελληνικής σχέσεις αυτής, Αθήναι 1976 Νικ. Κατσάνη, Ελληνικές επιδράσεις στα κουτσοβλαχικά (φωνητική - μορφολογία),
Θεσσαλονίκη 1977 Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα, Γραμματική και λεξικό της κουτσοβλαχικής γλώσσας, δεύτερος τόμος,
Θεσσαλονίκη 1978 Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα, Κουτσόβλαχοι. Οι βλαχόφωνοι Έλληνες - Εθνολογική, λαογραφική και
γλωσσολογική μελέτη (γραμματική και λεξικό της κουτσοβλαχικής γλώσσας), Θεσσαλονίκη 1993 - έκδοση «Αφών
Κυριακίδη» Αντ. Μπουσμπούκη, Το ρήμα της αρωμουνικής, Αθηνά 1982 Κων. Ντίνα, Το κουτσοβλαχικό ιδίωμα
της Σαμαρίνας, φωνολογική ανάλυση, Θεσσαλονίκη 1986 Νικ. Κατσάνη - Κων. Ντίνα, Γραμματική της κοινής κουτσοβλαχικής, Θεσσαλονίκη 1990 Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα, Κουτσοβλαχικά ονόματα αγγείων οικιακής χρήσης, «Ελληνική Διαλεκτολογία» (επιστημονικό περιοδικό του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Θεσσαλονίκη 1991 - και ανάτυπο: Θεσσαλονίκη 1991 («Αφοί Κυριακίδη»).
9. Η Κουτσοβλαχική γλώσσα κατά την ιστορική της πορεία ακολούθησε ποικίλες διαδρομές, κατά τις οποίες
ήρθε σε επαφή με όμορους λαούς (Αλβανούς - Σλάβους - Τούρκους) και δανείστηκε απ’ αυτούς διάφορα γλωσσικά
στοιχεία. Καταλυτικό όμως υπήρξε πάντοτε το ελληνικό γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο ζει και ως εκ τούτου προϊόντος του χρόνου χάνει στο μεγαλύτερο μέρος της το λατινικό της υπόβαθρο και κυριαρχείται σχεδόν από το ελληνικό λεξιλόγιο. Όπως μας πληροφορεί ο Κων. Νικολαϊδης, από τις 6657 λέξεις του κουτσοβλαχικού λεξικού του
(Ετυμολογικόν λεξικόν της κουτσοβλαχικής γλώσσης, Αθήναι 1909, σ. κγ΄) οι 3460 (52%) είναι ελληνικής καταγωγής
(2605 λατινικής, 185 σλαβικής, 150 αλβανικής και 257 άγνωστης προέλευσης). Σήμερα η κουτσοβλαχική γλώσσα
εξακολουθεί να υπάρχει, διακρίνεται μάλιστα σε δυο διαλεκτικές ομάδες, τη βόρεια (Μακεδονία - Αλβανία) και τη
νότια (Ήπειρος - Θεσσαλία), ενώ το ποσοστό των ελληνικών λέξεων στο λεξιλόγιό της είναι ασύγκριτα υψηλότερο
από τη στατιστική του Νικολαΐδη (1909). Μιλιέται όμως ελάχιστα και μόνο από τα μεγαλύτερα άτομα των κλειστών
κουτσοβλαχικών κοινωνιών, και όπως συμφωνούν οι μελετητές σβήνει και ολοένα εξαφανίζεται – βλ. σχετική εμπεριστατωμένη έρευνα: Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα, L’ état présent de la langue koutsovalaque sur le territoire de la
Grèce, «Cahiers Balkaniques», no 25, Inalco (επιστημονικό περιοδικό της «Publications Langues’ O – Institut national des langues et civilisations orientales», paris 1997, σελ. 99-127) – πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συμποσίου
(actes du colloque) «les oubliés des Balkans» - Paris 1997, ανάτυπο: Παρίσι 1997, Θεσσαλονίκη 1997 Αντώνη Μιχ.
Κολτσίδα, Η σημερινή κατάσταση της κουτσοβλαχικής γλώσσας στον ελλαδικό χώρο (ιστορική, εθνολογική, κοινωνική
και γλωσσολογική προσέγγιση), «Μακεδονικά» ΛΑ΄ (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών), Θεσσαλονίκη 1998 - ανάτυπο, Θεσσαλονίκη 1998.
10. Την άποψη του εκλατινισμού των γηγενών ελληνικών πληθυσμών τη διατύπωσε πρώτος ο Κωνσταντίνος
Κούμας (1777-1836), ο οποίος μελέτησε το όλο θέμα στα πλαίσια της ρωμαιοκρατίας και των νεολατινικών (ρομανικών) γλωσσών και σε χρόνο μάλιστα ανεπηρέαστο από εθνολογικές και πολιτικές σκοπιμότητες, το έργο του όμως

λέσθηκαν (και συντελούνται) πολλές δράσεις για την αναβάθμιση των δομών του Ιδρύματος
όπως: τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης όλου του (νέου) κτηρίου όπου στεγάζεται το Ίδρυμα,
εξωτερικό και εσωτερικό βάψιμο του κτηρίου, αλλαγή όλων των κιγκλιδωμάτων και των μαρμάρων στους εξώστες και τα περβάζια του κτηρίου, επιδιόρθωση (και τοποθέτηση νέων) σε
όλες τις υδρορροές και τέντες του κτηρίου, διαμόρφωση και ανακαίνιση της πτέρυγας των ανδρών στο ισόγειο, ανακαίνιση της πτέρυγας των γυναικών του πάνω ορόφου («Πτέρυγα Αντωνίου Κρετσόβαλη»),
ανακαίνιση των Γραφείων του Ιδρύματος και του κεντρικού σαλονιού (αί29
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θουσας υποδοχής και εκδηλώσεων), προμήθεια συστημάτων κατάσβεσης μαγειρικών εστιών,
προμήθεια ηλιακών συλλεκτών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, αγορά νέων επαγγελματικών
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βυζατροφίμων, επισκευή με επείγοντα σωστικό χαρακτήρα της στέγης του παλαιού κτηρίου (έπαυντινοί ιστορικοί συνήθως ασπάζονται γνώμες και εικασίες, για τις οποίες δεν έχουν προσωπική
λης Σωσσίδη), ενώ συνεχίζεται και η γενικότερη ποιοτική αναβάθμιση και όλων των άλλων
αντίληψη, ενώ στα νεότερα χρόνια οι υποστηρικτές αυτής της άποψης προέρχονται κατά κύριο
δομών του Γηροκομείου20.
λόγο από την εθνικιστική ρουμανική ιστοριογραφία.11
Οι υπάρχοντες (αποδεδειγμένα ανεπαρκείς) πόροι, οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες
Τέλος, υπάρχει και η θεωρία ότι οι Κουτσόβλαχοι κατάγονται από το θρακικό φύλο των
ατόμων τρίτης ηλικίας που καταφεύγουν στο Σωσσίδειο Γηροκομείο επιζητώντας προσταεκλατινισθέντων Βέσσων, οι οποίοι κάτω από την πίεση βαρβαρικών φύλων και επιδρομέων
σία και φροντίδα, και η διαπιστωμένη και καθημερινώς επιβεβαιούμενη διάθεση του Ιδρύεγκατέλειψαν τη Ροδόπη, όπου κατοικούσαν, και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην οροσειρά της
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εξέφρασε την άποψη ότι μεταξύ Κουτσόβλαχων και Ρουμάνων δεν υπάρχει καμιά φυλετική σχέση και ότι οι Κουτσόβλαχοι (Ελληνόβλαχοι - Αρωμούνοι) κατάγονται από εκλατινισμένους αυτόχθονες Έλληνες των περιοχών Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης. Ο E.J.Sulzer (Geschichte des transalpinischen Daziens, I-III, Wien, 1781-1782). O R.
Roesler (Romänische Studien, Untersuchungen zur älteren Geschichte Romäniens, Leipzig, 1871), ο οποίος μάλιστα
κατηγορηματικά τονίζει ότι η αρχή των Κουτσόβλαχων, αλλά και των Ρουμάνων πρέπει να αναζητηθεί στα τμήματα
κάτω του Δούναβη, δηλαδή στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, την Μακεδονία και την Μοισία. Οι Άγγλοι Α.J.B. WAce και
M.S. Thompson (ό.π.) και πολλοί άλλοι, μέχρι και οι Ρουμάνοι Densusianu, Xenopol, Brǎtianu, Jorga κ.α.
11. Ο Χαλκοκονδύλης (Bonn, I, 35) αναφέρεται στην κάθοδο των Βλάχων από τη Δακία στην Πίνδο («ω δη
και από Δακίας επί Πίνδον το ες Θεσσαλίαν καθήκον ενοικήσαν έθνος»), αλλά στη συνέχεια ο ίδιος αμφισβητεί αυτή
την άποψη, αφού, όπως τονίζει, την πληροφορία του δεν την υποστηρίζει άλλος, ούτε μπορεί να την ισχυροποιήσει,
επειδή αποτελεί μια ιστορία υποτιθέμενη και χωρίς απόδειξη («ούτε άλλου ακήκοα τούτου διασημαίνοντος σαφώς
ο,τιούν ούτε αυτός έχω συμβαλέσθαι ως αυτού ωκίσθη. Λέγεται μεν πολλαχή ελθόν το γένος τούτο ενοικήσαι αυτού, ου
μην ότι και άξιον ες ιστορίαν ο,τιούν παρεχόμενον τεκμήριον»). Ακόμα - πέρα από τις αναξιόπιστες μαρτυρίες - μια
μαζική κάθοδος από τα βόρεια εύφορα πεδινά τμήματα προς τα άγονα και αφιλόξενα ορεινά της Πίνδου και των
άλλων - κατ’ εξοχήν φτωχών και απομακρυσμένων - σημείων των κουτσοβλαχικών διαμονών δε φαίνεται καθόλου
πειστική, αφού δεν είναι λογικό να εγκαταλείπει κάποιος το εξασφαλισμένο βιοτικό του επίπεδο για να το διακινδυνεύει με μια ζωή στις απρόσιτες και άγονες περιοχές. Βέβαια, το αντίθετο θα ήταν λογικό πράγμα ωστόσο που έγινε
με την αθρόα και πρόθυμη μετακίνηση του ελληνόφωνου και βλαχόφωνου πληθυσμού στη Δακία μαζί με την εκστρατευτική άνοδο του Τραϊανού (107 μ. χ.). Εξάλλου, αποδείχτηκε και από τις ανθρωπολογικές έρευνες του Άρη
Πουλιανού πως δεν έχουν καμιά βιολογική και ανθρωπολογική σχέση οι Κουτσόβλαχοι με τους Δακορουμάνους («Η
καταγωγή των Ελλήνων», Αθήνα 1961 - στη σ. 146 γράφει χαρακτηριστικά: «γι’ αυτό μπορεί να θεωρηθεί αποδεδειγμένο το γεγονός ότι οι Βλάχοι και οι Έλληνες είναι στην πλειοψηφία τους απόγονοι αυτόχθονες πληθυσμοί»).
Στη ρουμανική ιστοριογραφία υποστηρικτές αυτής της άποψης είναι ο Petru Maior (Istoria pentru începutul
Romȃnilor în Dacia, Buda 1812), o Dimitrie Cantemir (Hronicul vechimei romȃno-moldo-vlahilor, București 1901),
o Capidan (στα διάφορα έργα του, όπου αναιρεί πολλές φορές τις απόψεις του), ο Miron Costin κ.ά.
12. Την άποψη αυτή δεν την υποστηρίζουν πολλοί μεταξύ αυτών ο Lenormant (Les pȃtres Valaques de la Grèce,
ROA. 9, 1864, 237-255), ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι η φυγή των λατινόφωνων της Ροδόπης έγινε κάτω από την
πίεση των τουρκικών επιδρομών και ο Τomaschek (Zur kunde der Haemus-Halbinsel, SAWW, 99, 1881, 437-507).
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Η κουτσοβλαχική όμως γλώσσα μέχρι το 107 μ.Χ. είχε πλέον διαμορφωθεί, αφού από τη
μάχη της Πύδνας (168 π.Χ.), κατά την οποία κυριεύτηκε η Μακεδονία, πέρασαν τρεις περίπου
αιώνες και κατά το διάστημα αυτό συμπαγή τμήματα στον ελληνικό χώρο τη χρησιμοποιούσαν
στην καθημερινή τους επικοινωνία. Πολλούς απ’ αυτούς τους κατοίκους - τους Βλάχους των
ελληνικών χωρών - ο Τραϊανός τους μετάφερε ως απόμαχους στη Δακία, όπου και τους εγκατάστησε μόνιμα. Μ’ αυτόν τον τρόπο έχουμε μια μετακίνηση βλαχόφωνων, αλλά και ελληνόφωνων στις πλούσιες παραδουνάβιες χώρες. Οι ελληνικές λοιπόν και οι διαμορφωμένες πλέον
λέξεις του κουτσοβλαχικού λεξιλογίου μπήκαν στη νέα λατινογενή γλώσσα και διαμόρφωσαν
το λεξιλόγιό της.13 Αυτή η επίδραση είναι αισθητή, αφού το 18% (685 λέξεις) του ρουμανικού
λεξιλογίου είναι ελληνικής καταγωγής.14

Νεολατινικές – ρομανικές γλώσσες (© - σχέδιο δρ. δρ. Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα)

Έτσι, η λατινική επεκτάθηκε στη βαλκανική χερσόνησο και με την μετεξέλιξή της - με
βάση τα γλωσσικά ιδιώματα των τόπων που «υποδούλωσε» - έχουμε τον «ανατολικό κλάδο» της
λαϊκής λατινικής γλώσσας, όπως καθιερώθηκε να λέγεται στη γλωσσολογική επιστήμη, ο οποίος διαφέρει από την κλασική (τη γραπτή λατινική γλώσσα) στη φωνητική, τη μορφολογία
και τη σύνταξη. Απ’ αυτόν όμως τον κλάδο δεν έχουμε μόνο την κουτσοβλάχική και τη δακορουμανική γλώσσα, όπως είδαμε, αλλά και τη μογλενίτικη και ιστρορουμάνικη, που αποτελούν τα τέσσερα ρομανικά ιδιώματα της λατινικής βαλκανικής (Latinum Balcanicum), τα οποία
ακολούθησαν ανεξάρτητη γλωσσική πορεία στο πέρασμα των αιώνων.
Ο ρωμαϊκός επεκτατισμός, λοιπόν, ολοκλήρωσε μια κατακτητική κυριαρχία, αλλά σύγχρονα διεργάστηκε και ένα γλωσσικό επηρεασμό, ο οποίος οδήγησε στην εξέλιξη των νεολατι-

13. Βλέπε και Αντ. Κεραμόπουλου, Τι είναι οι Κουτσόβλαχοι, Αθήνα 1939, σ. 87.
14. Κωνσταντίνου Νικολαΐδου, Ετυμολογικόν Λεξικόν της Κουτσοβλαχικής Γλώσσης, Αθήναι 1909, σ. κγ΄ ,
Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα, Ιδεολογική συγκρότηση και εκπαιδευτική οργάνωση των ελληνοβλάχων στο βαλκανικό χώρο
(1850-1913). Η εθνική και κοινωνική διάσταση, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 25 «Αφοί Κυριακίδη».
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νικών γλωσσών, δυο νοτιοδυτικά (ισπανική - πορτογαλική), δυο βορειοδυτικά (προβηγκιανή γαλλική) και δυο ανατολικά (ρουμανική - ιταλική).15
Οι παραπάνω, λοιπόν, νεολατινικές γλώσσες σχηματοποιήθηκαν κατά
τη διάρκεια των ρωμαϊκών κατακτήσεων και βρίσκονταν «εν εξελίξει»
στους αμέσως επόμενους αιώνες. Με τα
τέλη όμως του 5ου αιώνα μ.Χ. και την
επερχόμενη κατάπτωση του δυτικού
τμήματος του ρωμαϊκού κράτους με την
επικράτηση των βαρβαρικών επιδρομών, άρχισε κλιμακωτά, αλλά σταθερά,
και η διάλυση της πολιτικής, της στρατιωτικής, της οικονομικής και της πολιτισμικής ενότητας της ρωμαϊκής αυτόκρατορίας.
Στη γενικότερη αποδιοργάνωση
ξέφυγε ο έλεγχος των ρωμαϊκών επαρχιών από την κεντρική εξουσία και άρχισαν να αναπτύσσονται νέα περιφερειακά κέντρα με νεόδμητη πολιτική,
διοικητική και κοινωνική αυτονομία. Σ’
αυτή τη νέα κατάσταση γεννήθηκε και
η ανάγκη μιας τοπικής ανεξάρτητης
γλωσσικής έκφρασης, η οποία είχε ως
αποτέλεσμα να αναδείξει τους τοπικούς
γλωσσικούς ιδιωματισμούς σε επίσημα
γλωσσικά σχήματα. Έτσι, τα προϋπάρχοντα ήδη νεολατινικά μορφώματα εξελίχτηκαν πλέον σε γλωσσικούς κώδικες
επικοινωνίας, ενώ αργότερα, και μετά
Απεικόνιση της σχέσης των ρομανικών γλωσσών
το διαμελισμό της ρωμαϊκής αυτοκρατης λατινικής βαλκανικής
τορίας (8ος - 9ος αιώνας), διαμορφώ(© - σχέδιο δρ. δρ. Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα)
θηκαν σε επίσημες γλώσσες. Στους επόμενους αιώνες επικυρώθηκαν με το γραπτό λόγο και χαρακτήρισαν μ’ αυτό τον τρόπο την πολιτισμική και εθνική τους διάσταση και ταυτότητα.
Ό,τι βέβαια αφορά την κουτσοβλάχικη γλώσσα, αυτή περιορίστηκε μόνο στην προφορική
επικοινωνία και δεν ανάπτυξε γραπτό λόγο, αφού οι Κουτσόβλαχοι - ως δίγλωσσοι Έλληνες που
είναι - μιλούν πάντοτε τα ελληνικά και μ’ αυτά γράφουν και αναπτύσσουν τον πολιτισμό τους.
Στο σημείο αυτό, θεωρώντας γενικά την παρουσία της λατινικής γλώσσας στο βαλκανικό
χώρο, παρατηρούμε ότι στις χώρες πάνω από το Δούναβη επέδρασε ολοκληρωτικά, αφού οι
Δάκες τελικά έχασαν τη γλώσσα τους. Στο νότιο χώρο όμως επέδρασε μερικά και μόνο στην
ηπειρωτική Ελλάδα, δυτικά της Πίνδου και στις μερίδες των άλλων τετραρχιών, ενώ δεν μπόρεσε να καθυποτάξει την ελληνική γλώσσα στον ελλαδικό χώρο, παρά την μακραίωνη συνύπαρξή
15. Η κατάταξη των ρομανικών γλωσσών που μνημονεύεται εδώ είναι του f. Diez, δεν είναι όμως η μοναδική.
Ανάλογα με τα κριτήρια (φιλολογικά, γλωσσικά, ιστορικοσυγκριτικά, γεωγραφικοπολιτικά κ.ά.) έχουμε και διαφορετικές ταξινομήσεις. Για παράδειγμα ο W. Wartburg τις διαιρεί σε δυο σύνολα (ανατολικό τμήμα - δυτικό τμήμα), ο
C. Tagliavini τις κατατάσσει σε τέσσερις ομάδες κ.ά.
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της με αυτή. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η γραμμή Jireček 16 - αν όχι απόλυτα - αποτελεί τη
διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη λατινόφωνη (βόρεια) και την ελληνόφωνη (νότια) βαλκανική.
4. Επανερχόμενοι στη δημιουργία της κουτσοβλάχικης γλώσσας - και μετά τη σύντομη
θεώρηση της εμφάνισης των νεολατινικών (ρομανικών) γλωσσών στο γενικότερο πλαίσιο της
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας - αντιλαμβανόμαστε πως η ρωμαϊκή κατάκτηση τελικά ήταν περαστική, αν και μακραίωνη, αφού τελικά έχασε την τεράστια εδαφική της κυριαρχία και πως άφησε
ανεξίτηλο μόνο το γλωσσικό της αποτύπωμα. Μπορούμε λοιπόν εκ προοιμίου να τονίσουμε ότι
δεν επηρέασε ούτε στο ελάχιστο τις εθνικές και κρατικές μορφοποιήσεις των τμημάτων που
άλλοτε υπάγονταν στην απέραντη δικαιοδοσία της.
Με αυτό τον τρόπο και με το πέρασμά της από την Ελλάδα, η Romania στάθηκε η γενεσιουργός δύναμη και ο παράγοντας που διαμόρφωσε ένα νέο γλωσσικό ιδίωμα - το κουτσοβλαχικό, το οποίο χαρακτήρισε και το λαό που τη χρησιμοποιούσε, δηλαδή τους Κουτσόβλαχους.
Δεν έχουμε λοιπόν κανένα εθνολογικό ή φυλετικό πρόβλημα στη μελέτη αυτού του λαού, αφού
δεν είναι άλλος παρά το ντόπιο ελληνικό - γηγενές τμήμα, το οποίο στρατολογήθηκε για την υποβοήθηση της παλιάς ρωμαϊκής ασφάλειας και τη λειτουργία της διοικητικής της μηχανής.17
Μιλώντας λοιπόν για τους Κουτσόβλαχους και όλη τη σχετική επιστημολογία γύρω απ’
αυτούς, διευκρινίζουμε ότι η όλη αλήθεια στηρίζεται στην αναζήτηση της δημιουργίας της
γλώσσας τους και όχι σε κάποια φυλετική-εθνολογική διαφοροποίηση από τον ελληνικό κορμό.
Εξετάζουμε δηλαδή τη γλωσσική διαφοροποίηση η γλώσσα είναι αυτή που μας προκαλεί το
ενδιαφέρον και όχι τα άτομα που τη μιλούν. Η εθνική ταυτότητα του κουτσοβλάχικου λαού, λοιπόν, είναι ελληνική και η όλη του ιστορική διαδρομή ακολουθεί τη σύνολη πορεία του ελληνισμού.18
Τώρα, ό,τι αφορά τη γλωσσική συγγένεια της κουτσοβλάχικης με τη δακορουμανική, είναι
ότι και οι δυο είναι νεολατινικές (ρομανικές), ότι προήλθαν, κάθε μια, από τις ντόπιες γλώσσες
(ελληνική για την κουτσοβλάχικη και δακική για τη δακορουμανική) και την επιμειξία τους με
τη λατινική που «πέρασε» από την Ελλάδα και τη Δακία και πως ό,τι αφορά αυτές τις δυο
γλώσσες, αφορά - στις γενικές τους γραμμές - και τις άλλες ρομανογενείς γλώσσες (ισπανική,
πορτογαλική, προβηγκιανή, γαλλική, ιταλική και τα τοπικά τους ιδιώματα).
Έτσι έχουμε μια αντίστοιχη γλωσσική συγγένεια με βάση τη λατινική, δεν υπάρχει όμως
καμιά φυλετική συγγένεια ανάμεσα στους λαούς που μιλούν αυτά τα ρομανικά ιδιώματα, αφού
κάθε ένας χωριστά κατάγεται από τις εκλατινισμένες εθνότητές του. Όλες οι ρομανικές γλώσσες σήμερα, ως μακρινοί απόγονοι μιας λατινικής γλωσσικής επίδρασης, έχουν κοινές λέξεις οι
οποίες προσαρμόζονται στην εκφραστική τυπολογία τους, ενώ οι λαοί που τις χρησιμοποιούν είναι εθνολογικά και φυλετικά ανεξάρτητοι και αυτόνομοι. Ένας ξεχασμένος λοιπόν κατακτητής –
«συγγενής» αφήνει ακόμα καθαρά τα χαρακτηριστικά της γλωσσικής του σφραγίδας.
5. Για τους Κουτσόβλαχους πρέπει να αποκατασταθεί η σύγχυση και η ιστορική παραποίηση, η οποία δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, τότε δηλαδή που τους «ανακάλυψαν» οι Ρουμάνοι και θέλησαν να εκμεταλλευτούν για πολιτικούς λόγους τη γλωσσική συγ-

16. Η νοητή γραμμή Jireček (G. Jireček, Geschichte der serben, i, gotha 1911, σ. 38 κ.εξ.), η οποία διαχωρίζει
το λατινικό από το ελληνικό χώρο - κόσμο, ξεκινά από την Αδριατική ακτή (από τη Λισσό - το Αλέσσιο), περιτρέχει
τη βόρεια Αλβανία, μετά την Άνω Μακεδονία (διερχομένη μεταξύ Σκοπιών και Στόβων), στη συνέχεια στρέφεται
ανατολικά, διέρχεται νότια της Σόφιας και βόρεια του Αίμου, για να καταλήξει τελικά στον Εύξεινο Πόντο (βλέπε
και Αχιλλέως Λαζάρου, Η Αρωμουνική και αι μετά της ελληνικής σχέσεις αυτής, Αθήνα 1976, σσ. 55 κ.εξ.).
17. Αντ. Κεραμόπουλου, Τι είναι οι Κουτσόβλαχοι, Αθήναι 1936, passim.
18. Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα, Οι Κουτσόβλαχοι. Εθνολογική και λαογραφική μελέτη, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 58
(β΄ έκδοση: Κουτσόβλαχοι. Οι βλαχόφωνοι Έλληνες. Εθνολογική, λαογραφική και γλωσσολογική μελέτη, Θεσσαλονίκη
1993, σ. 58, «Αφοί Κυριακίδη»).
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γένεια των δυο λαών.19 Βέβαια, στη συνέχεια των μελετημάτων μας θα καταφανεί περίτρανα το
μάταιο αυτής της προσπάθειας, εδώ όμως θα δοθεί το στίγμα του «φαινομένου» και της πλαστογράφησης του «όρου Βλάχος».
Έτσι λοιπόν, ενώ ο όρος Βλάχος, που, όπως παραδέχεται η επιστήμη σήμερα, προέρχεται
από το Volcae (Ουόλκαι) - την κελτική φυλή η οποία συνόρευε με τα γερμανικά φύλα - και μ’
αυτό το όνομα οι Γερμανοί αποκαλούσαν οποιονδήποτε μιλούσε τη λατινική (ή λατινογενή)
γλώσσα, συναντιέται σε όλη σχεδόν την Ευρώπη,20 οι Ρουμάνοι ιστορικοί προσπάθησαν να τον
απομονώσουν και να ταυτίσουν μ’ αυτόν μόνο το κουτσοβλαχικό και το ρουμανικό λαό. Παράβλεψαν το γεγονός πως μόνο η γλωσσική συγγένεια χαρακτήριζε τους δυο λαούς και την προέκτειναν στη φυλετική και εθνολογική τους ταυτότητα.
Μ’ αυτόν τον τρόπο επήλθε η σύγχυση, με αποτέλεσμα μιλώντας γενικά για τους Βλάχους
να εννοούνται αυτόματα οι βλαχόφωνοι των ελληνικών περιοχών και οι Βλάχοι πέραν του Δούναβη, δηλαδή οι Ρουμάνοι. Αυτή την παραποίηση της ιστορικής αλήθειας την αντιμετώπισε η
ελληνική βιβλιογραφία - στην αρχή αυθόρμητα και ερασιτεχνικά και αργότερα εμπεριστατωμένα και επιστημονικά θεμελιωμένα21 και επισημοποίησε τον όρο «Κουτσόβλαχος»22 για
τους Βλάχους της Ελλάδας και της ακτινοβολίας του ελληνικού πολιτισμού στον ευρύτερο
βαλκανικό χώρο. Έτσι, από τα πρώτα χρόνια του περασμένου αιώνα μας μιλώντας για τους
Κουτσόβλαχους, αυτόματα εννοούσαμε τους βλαχόφωνους Έλληνες.
Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιείται ο όρος-όνομα Ελληνόβλαχος, αφού αυτός εκφράζει
πλήρως όλο το εθνολογικό φορτίο του βλαχόφωνου πληθυσμού του ελληνικού λαού. Περιέχει
όχι μόνο την έννοια της εθνικής ταυτότητας, αλλά και το φρόνημα, το οποίο, όπως διαφαίνεται
στην πορεία των σχετικών δημοσιευμάτων μας στα τεύχη του παρόντος περιοδικού ΒΕΡΟΙΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ, που θα επακολουθούν, ήταν και παραμένει πάντοτε άρρηκτα και αναπόσπαστα δεμένο με τη διαχρονικότητα του Ελληνισμού.
Εκτός από τα παραπάνω ονόματα Κουτσόβλαχοι και Ελληνόβλαχοι, αλλά και γενικά Βλάχοι, χρησιμοποιούνται και μερικά άλλα που προσδιορίζουν συγκεκριμένες τοπικές εγκαταστάσεις τους, όπως ερμηνεύεται παρακάτω:23
Τσιντσάροι. Έτσι ονομάζονταν οι Βλάχοι της Άνω Μακεδονίας. Το όνομά τους πιθανώς
προήλθε από το λατινικό quinquarius (quintanus) - κατάλοιπο της πέμπτης ρωμαϊκής λεγεώνας
των παλαίμαχων Μακεδόνων ή, ίσως, από την ιδιόρρυθμη προφορά tšintši με την οποία απέδιδαν το λατινικό αριθμητικό quinque (πέντε).24
Αρβανιτόβλαχοι. Ονομάζονται γενικά οι Βλάχοι της Βόρειας Ηπείρου, γιατί παλιότερα μιλούσαν και την αλβανική γλώσσα. Λέγονται και Φαρσερεώτες και μερικοί από αυτούς Αβελαί-

19. Ευαγγ. Αβέρωφ-Τοσιτσα, Η πολιτική πλευρά του κουτσοβλαχικού ζητήματος, Αθήνα 1948, passim (β΄ έκδοση, Τρίκαλα 1987 - «ΦΙΛΟΣ» και γ΄ έκδοση, Τρίκαλα 1992 – «ΦΙΛΟΣ» Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα, Ιδεολογική συγκρότηση και εκπαιδευτική οργάνωση των ελληνοβλάχων στο βαλκανικό χώρο (1850-1913). Η εθνική και κοινωνική
διάσταση, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 28. («Αφοί Κυριακίδη»).
20. Στην αρχαία αγγλική Weahlas σημαίνει Κέλτες, στα παλιά γερμανικά Wahla «Ρωμαίος», στη σημερινή γερμανική Welsh «Ιταλός» (υποτιμητικά), στα σερβικά Vläh «Βλάχος» (υποτιμητικά), στα βουλγαρικά Vlah «Βλάχος» κ.ά.
21. Με τον όρο - όνομα «Κουτσόβλαχος» παρουσιάστηκαν οι εργασίες των: Sp. Papageorges, Μιχ. Χρυσοχόου,
Κων. Νικολαΐδη, Αντ. Κεραμόπουλου, Ευάγ. Αβέρωφ, για να θυμηθούμε μόνο τις μελέτες που εκδόθηκαν μέχρι το 1950.
22. Για την ετυμολογία του ονόματος «Κουτσόβλαχος», αλλά και άλλων ονομάτων με τα οποία χαρακτηρίζεται ο βλαχόφωνος πληθυσμός βλέπε Κων. Νικολαϊδου (ό.π., σ. μγ΄ σημ.), Sp. Papageorges (ό.π., σ. 9), Αντ. Κεραμόπουλου (ό.π., σσ. 10 κ.ε.), Τηλ. Κατσουγιάννη (ό.π., σσ. 16 κ.ε.), Αντ. Κολτσίδα (ό.π., σσ. 13 κ.ε.), Αχ. Λαζάρου
(ό.π., σσ. 82 κ.ε.) κ.ά.
23. Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα, Ιδεολογική συγκρότηση και εκπαιδευτική οργάνωση των Ελληνοβλάχων στο βαλκανικό χώρο (1850-1913). Η εθνική και κοινωνική διάσταση, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 29-31 («Αφοί Κυριακίδη»).
24. Αχιλ. Λαζάρου, Η αρωμουνική και αι μετά της ελληνικής σχέσεις αυτής, Αθήναι 1976, σσ. 86-87.
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οι (Dotan, ίσως γιατί χρησιμοποιούσαν συχνά το αρνητικό μόριο dot, το οποίο δε γνώριζαν οι
άλλοι Βλάχοι).25
Φαρσερεώτες. Ονομάστηκαν έτσι από το χωριό Φράσαρι της Βόρειας Ηπείρου, όπου διέμεναν και είναι γνωστοί και με το όνομα Αρβανιτόβλαχοι, αφού γνώριζαν και την αλβανική
γλώσσα. Ακόμα ονομάζονται και Καραγκούνηδες, δεν έχουν όμως καμιά σχέση με τους πραγματικούς Καραγκούνηδες, τους ελληνόφωνους δηλαδή κατοίκους της πεδινής Δυτικής Θεσσαλίας. Αυτή την ονομασία μάλλον τους την απέδωσαν οι Θεσσαλοί, μετά την κάθοδο στα μέρη
τους, γιατί η ζωή και οι συνήθειές τους προσομοίαζαν με τους Καραγκούνηδες. Κατά την
Τουρκοκρατία οι Φαρσερεώτες μετανάστευσαν νότια και ανατολικά (Αιτωλοακαρνανία - Θεσσαλία - Κεντρική Μακεδονία). Για να μείνουμε ακόμα στο χώρο της Βόρειας Ηπείρου διακρίνουμε και τους Μεσσαρέτες Βλάχους στα βόρεια της Κοριτσάς. Τέλος, έχουμε και τους Μεγαλοβλαχίτες Βλάχους, νοτιότερα, κοντά στο Συρράκο.26
Μεγλενίτες ή Μογλενίτες. Ονομάζονται έτσι οι Βλάχοι της ευρύτερης περιοχής Καρατζόβας - Αξιού - Γευγελής,27 τμήμα που ταυτίζεται μερικά με το βυζαντινό θέμα Μογλενών. Η
βλάχικη γλώσσα που μιλούν αποτελεί ένα από τα τέσσερα ρομανικά ιδιώματα της ανατολικής
λατινικής (Μογλενίτικη). Οι Μογλενίτες αυτοαποκαλούνται Vlaši, δηλαδή Βλάχοι (όπως και οι
Ciči της Ιστρίας).28
Πάντως, πέρα από οποιαδήποτε ονομασία,29 η οποία αποδίδεται στους βλαχόφωνους Έλληνες, οι ίδιοι δεν χρησιμοποιούν καμιά από τις παραπάνω και αυτοαποκαλούνται Armîn΄i,
Ρωμάνοι, Ρωμαίοι, Ρωμιοί δηλαδή, υπήκοοι του ρωμαϊκού κράτους, Αρωμούνοι, όπως επικράτησε να λέγονται (Armînu ‹ Ar(o)manu(s) ‹ α+Romanus).30 Σημειώνεται, τέλος, ότι ο όρος-λέξη
Αρωμούνος (Κουτσόβλαχος - Ελληνόβλαχος δηλαδή) καμιά σχέση δεν έχει με τον όρο-λέξη
Ρουμάνος, αφού αυτός θεωρείται νεολογισμός του προπερασμένου 19ου αιώνα.
6. Οι Ελληνόβλαχοι, από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής τους ως συγκεκριμένο τμήμα λαού
με ιδιαίτερο τρόπο ζωής και έκφρασης, ασχολήθηκαν με την αιγοπροβατοτροφία και αργότερα με
τις μεταφορές (αγωγιατισμός), επαγγέλματα τα οποία καθόριζαν και τον ημινομαδικό χαρακτήρα
τους (κατοικία έξι μήνες στα βουνά και έξι μήνες στους κάμπους-χειμαδιά). Με το πέρασμα όμως
του χρόνου ασχολήθηκαν και με τα χειρονακτικά επαγγέλματα, όπως την τέχνη της χρυσοχοΐας,
της μαχαιροποιΐας, της υφαντικής, της ραφτικής, της τυροκομίας31 κ.ά., ενώ στα πλαίσια της
Τουρκοκρατίας ανάπτυξαν εμπορικές σχέσεις σε όλο το βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο.
Η ιδεολογική συγκρότηση των Ελληνόβλαχων καθόλη τη μακραίωνη ιστορία τους ακολούθησε κοινή πορεία με τον ελληνικό πολιτισμό. Οι Ελληνόβλαχοι πρόσφεραν υψηλές υπηρε25. Απόστολου Βακαλόπουλου, Ιστορικαί έρευναι εν Σαμαρίνη της δυτικής Μακεδονίας, στον τόμο «Παγκαρπία μακεδονικής γης», της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 457.
26. V. Bιrard, Τουρκία και Ελληνισμός. Οδοιπορικό στη Μακεδονία (Έλληνες - Τούρκοι - Βλάχοι - Αλβανοί Βούλγαροι - Σέρβοι), Αθήνα 1987 («Τροχαλία»), σ. 299.
27. Σ’ αυτή την περιοχή έχουμε τα χωριά Αρχάγγελος (Όσσιανη), Κάρπη, Καστανερή, Κούπα, Λαγκαδιά, Περίκλεια και Σκρά (Λιούμνιτσα - βλέπε και Μαρίας Γ. Παπαγεωργίου, Παραμύθια βλαχόφωνου χωριού Σκρά (Λιούμνιτσα), Α΄- Β΄, Θεσσαλονίκη 1984).
28. Αχιλ. Λαζάρου, ό.π., σ. 87 Μαρίας Γ. Παπαγεωργίου, ό.π., σ. ιχ.
29. Οι Βλαχορηχίνοι ή Βλαχοβούλγαροι των Ασανιδών, οι οποίοι αναφέρονται μετά τον 7ο αιώνα, καμιά σχέση δεν είχαν με τους αυτόχθονες βλαχόφωνους. Βρέθηκαν στο σλαβο-βουλγαρικό περιβάλλον και εκσλαβίστηκαν
στα τελευταία χρόνια της βυζαντινής αυτοκρατορίας (Τηλ. Κατσουγιάννη, Περί των Βλάχων των ελληνικών χωρών,
Α΄, Θεσσαλονίκη 1964, σ. 48 (Ε.Μ.Σ.).
30. Να θυμηθούμε εδώ ότι οι Έλληνες του Βυζαντίου αυτοαποκαλούνταν και αυτοί Ρωμαίοι, πολίτες δηλαδή του
ανατολικού ρωμαϊκού κράτους, αλλά και γενικά οι Έλληνες ονομάζονται «Ρωμιοί» και η ελληνικότητα «ρωμιοσύνη».
31. Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα, Κουτσοβλαχικά ονόματα αγγείων οικιακής χρήσης, «Ελληνική Διαλεκτολογία» (επιστημονικό περιοδικό του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμος 2, 1990-91, σσ. 89-116), Θεσσαλονίκη 1991, και ανάτυπο: Θεσσαλονίκη 1991, σ. 90 («Αφοί Κυριακίδη»).
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σίες στον εθνικό, πνευματικό και οικονομικό βίο της χώρας, ενώ καλλιέργησαν τα γράμματα
και τις τέχνες και στάθηκαν - στους δύσκολους καιρούς - οι διακομιστές ιδεών, οραμάτων και
πολιτιστικών αγαθών σε όλο το βαλκανικό χώρο. Είναι δεδομένη εξάλλου η μεγάλη τους εθνική προσφορά, με τη συμμετοχή τους στα αγωνιστικά κινήματα για την απελευθέρωση των υπόδουλων ελληνικών τμημάτων κατά τη διάρκεια του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα και η
αντίσταση στην εθνολογική τους αλλοίωση - θέματα με τεράστια σημασία για τον Ελληνισμό,
τα οποία θα διερευνηθούν στα περιοδικά δημοσιεύματα για τους Ελληνόβλάχους από τον εκδότη δρ. δρ. Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα, σε τεύχη του περιοδικού «Βέροια - Ερατεινή Ημαθία».
ΙΙ. Γεωγραφικός προσδιορισμός της εγκατάστασης των Ελληνόβλαχων μέχρι τη συνθήκη
του Πασσάροβιτς (1718)

Ο

ι Ρωμαίοι, αμέσως μετά την πτώση του Περσέα (168 π.Χ.) «εν τοις εσχάτοις της Μακεδονίας τόποις, δια τας των παρακειμένων εθνών επιβουλάς, κατέστησαν στρατιώτας»,
όπως μας πληροφορεί ο Διόδωρος (30,8,4). Αυτοί οι «έσχατοι τόποι» εντοπίζονται στις
διαβάσεις των τεσσάρων μερίδων,32 των τετραρχιών χώροι δηλαδή όπου και πρωτοκατοίκησαν
οι Ελληνόβλαχοι:
α) Στην τετραρχία της Αμφίπολης εντοπίζονται Ελληνόβλαχοι στην περιοχή της Άνω Τζουμαγιάς, στα βουνά του Μελένικου, στην περιοχή του Νευροκοπίου (στα βόρεια τμήματα), σε
άλλες ορεινές θέσεις και κλεισώρειες του Ορβήλου και της Ροδόπης και σε διάφορα σημεία στο
ανατολικό τμήμα.
β) Στην τετραρχία της Θεσσαλονίκης ελληνοβλαχικοί οικισμοί δημιουργήθηκαν στα βόρεια
τμήματά της και στην περιοχή της Κερκίνης (Μπέλεσι), στα Πορρόια και στα Βυλάζωρα (Βελεσά).
γ) Στην τετραρχία της Πέλλας δεν εμφανίστηκαν ελληνοβλαχικοί οικισμοί, γιατί τα ασφαλή σύνορά της δεν δημιούργησαν την ανάγκη ώστε να εγκατασταθούν οι οροφυλακές, οι οποίες και
«γεννούσαν» τον ελληνοβλαχικό πληθυσμό (όπως εξιστορήθηκε ήδη), και:
δ) Στην τετραρχία της Πελαγονίας που άρχιζε βόρεια - από την Ιλλυρία και έφτανε στα νότια - μέχρι την Ήπειρο («una parte confinens Illyrico, altera Epiro», κατά το Λίβιο - 45,29),
εντοπίζονται οι καθαυτό συμπαγείς ελληνοβλαχικοί οικισμοί της οροσειράς της Πίνδου - στα
δυτικά,33 της περιοχής του Βοΐου και του Γράμμου - βορειότερα και της περιοχής με κέντρο την
αρχαία Ηράκλεια - στα βόρεια (γύρω από το Μοναστήρι).
Θεωρώντας συνολικά την προσπάθεια των Ρωμαίων για να διασφαλίσουν την κυριαρχία
τους στο βαλκανικό χώρο, παρατηρούμε ότι εφάρμοσαν το μακεδονικό σύστημα ασφάλειας για
τις παραμεθόριες επαρχίες, τα γνωστά praesidia armata του Λίβιου. Αυτή η προσπάθεια εντοπίζεται κυρίως στη ζωτική αρτηρία της Εγνατίας οδού και πολύ βορειότερα γύρω από την ποτάμια πορεία του Δούναβη. Σ’ αυτούς τους χώρους, που βρίσκονταν κατά μήκος όλου του περίγυρου των δυο οριζόντιων φυσικών διαχωρισμάτων (Εγνατία οδός34 - Δούναβης ποταμός) εμφανίστηκαν και οι συμπαγείς πληθυσμιακές μάζες, οι οποίες σφραγίστηκαν από τα γνωστά μας πλέον ρομανικά ιδιώματα, από το κουτσοβλαχικό δηλαδή και μεγλενιτικό - στις ευρύτερες περιοχές της
Εγνατίας και το δακορουμανικό και ιστρορουμανικό - στις ευρύτερες περιοχές του Δούναβη.

32. Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα, Ιδεολογική συγκρότηση και εκπαιδευτική οργάνωση των Ελληνόβλαχων στο βαλκανικό χώρο (1850-1913). Η εθνική και κοινωνική διάσταση, Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 33-38 («Αφοί Κυριακίδη») Μακεδονία - 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, Αθήνα 1982, σ. 198 («Εκδοτική Αθηνών».
33. Κωνσταντίνου Βακαλόπουλου, Μακεδονία (στη σειρά «Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού»), Θεσσαλονίκη
1991, σ. 170 (β΄ έκδοση, «Αφοί Κυριακίδη»).
34. T.J. Winnifrith, The Vlachs - The History of a Balkan People, London 1987 (Duckworth), passim.
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Η Νότια Βαλκανική με τα κυριότερα βλάχικα χωριά (σχέδιο G. Weigand – Pușcariu)

2. Ο ακριβής γεωγραφικός προσδιορισμός της εγκατάστασης των Ελληνόβλαχων δεν είναι
εύκολος, αφού για πολλούς αιώνες δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες γι’ αυτούς. Οι σχετικές
αναφορές προέρχονται κατά κύριο λόγο από βυζαντινές πηγές, οι οποίες δε μας διαφωτίζουν
αρκετά, ώστε να σχηματίσουμε μια συνολική εικόνα για τη χοροεγκατάστασή τους κατά τους
πρώτους αιώνες μετά τη διάλυση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αλλά και για όλη τη διάρκεια
της βυζαντινής περιόδου.
Η εικόνα αυτή γίνεται ασφαλώς ευκρινής και ικανοποιητική μετά τη συνθήκη του Πασσάροβιτς (1718), οπότε μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης εμπορευμάτων και ατόμων,
μαζί με τους ελληνόφωνους - κυρίως της δυτικής Μακεδονίας35 - ακολούθησαν και οι βλαχόφωνοι Έλληνες τους δρόμους της εσωτερικής μετακίνησης και των αποδημιών προς τις χώρες
της Σερβίας, της Αυστροουγγαρίας και της Κεντρικής Ευρώπης. Γι’ αυτές τις μετακινήσεις έχουμε πλούσιες πληροφορίες από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία στοιχεία που μάς βοηθούν για το γενικότερο προσδιορισμό της εγκατάστασης των Ελληνόβλαχων. Ακόμα, οι πληροφορίες είναι πολύ περισσότερες για το χρονικό διάστημα 1850-1913), οπότε εντοπίζονται
πληρέστερα οι ελληνοβλαχικοί οικισμοί.
3. Για τον εντοπισμό της εγκατάστασης των Ελληνόβλαχων μέχρι τη συνθήκη του Πασσάροβιτς (1718), θα αναζητήσουμε τις πληροφορίες μας ξεκινώντας από τις βυζαντινές πηγές
(πέρα από τη χορογραφική τοποθέτησή τους στα πλαίσια των ρωμαϊκών τετραρχιών). Πρώτη
λοιπόν γραπτή μαρτυρία για τους Βλάχους μάς δίνει το 976 μ.Χ. ο βυζαντινός χρονογράφος
Κεδρηνός, ο οποίος αναφέρεται στο φόνο του Δαβίδ, αδελφού του τσάρου Σαμουήλ - ηγεμόνα
35. Απόστολου Βακαλόπουλου, Οι Δυτικομακεδόνες απόδημοι επί τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1958, passim
(και στον τόμο «Παγκαρπία της Μακεδονικής Γης», σσ. 403-447).
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των Βουλγάρων, από Βλάχους «οδίτες» στο τοπωνύμιο Καλαί Δρυς,36 που εντοπίζεται στην
περιοχή «μέσον Καστορίας και Πρέσπας».37
Από τον 6ο όμως ήδη αιώνα σε χωρίο του Ιωάννη Λυδού βεβαιώνεται κατηγορηματικά ότι
οι κάτοικοι της βαλκανικής, αν και στην πλειονότητά τους ήταν Έλληνες, μιλούσαν και τη λατινική (Ιωάννης Λυδός, Βόννη, 1837, ΙΙΙ, 68: «... καίπερ Έλληνας εκ πλείονος όντας, τη των Ιταλών φθέγγεσθαι φωνή, και μάλιστα τους δημοσιεύοντας»), γεγονός που οδήγησε τον Απόστολο
Βακαλόπουλο να συμπεράνει πως πρέπει εκείνοι οι λατινόφωνοι ή δίγλωσσοι κάτοικοι να είχαν
σχέση με τους Βλάχους.38
Έχουμε όμως και μια άλλη έμμεση μαρτυρία του 6ου αιώνα με τον Θεοφύλακτο Σιμοκάττη, ο οποίος αναφέρει, ιστορώντας την εκστρατεία των βυζαντινών στρατευμάτων υπό την αρχηγία του στρατηγού Κομεντίολου εναντίον των Αβάρων στη Θράκη (579-582), ένα περιστατικό, όπου ο συνοδός ενός υποζυγίου βλέποντας να πέφτει το φορτίο από το σαμάρι του ζώου
που προηγούνταν, ειδοποίησε τον προπορευόμενο συνοδό «τη πατρώα φωνή: τόρνα, τόρνα,
φράτερ».39 Το χωρίο αυτό και συγκεκριμένα η λέξη «τόρνα» προκάλεσε πολλές συζητήσεις,40 οι
οποίες οδηγούν στο συμπέρασμα πως η «πατρώα φωνή» πρέπει ασφαλώς να ήταν η βλαχική
(κουτσοβλαχική), αφού το ρήμα tornu στα κουτσοβλαχικά σημαίνει γυρίζω41 και βέβαια ο συνοδός του υποζυγίου με αυτό ειδοποιούσε πως το φορτίο έγερνε να πέσει.
Στη συνέχεια, οι σχετικές αναφορές για τους Βλάχους γίνονται συχνότερες από τους βυζαντινούς συγγραφείς. Έτσι, για παράδειγμα, ο Κεκαυμένος αναφέρεται στους Βλάχους της Θεσσαλίας, η Άννα Κομνηνή μιλάει για τους Βλάχους της Μακεδονίας, του Αίμου και του Δούναβη, ο Νικήτας Χωνιάτης περιγράφει τους Βλάχους του Αίμου, ενώ άλλοι μιλούν για την παρουσία των Βλάχων σε άλλες περιοχές της βαλκανικής χερσονήσου.42 Οι παραπάνω βυζαντινές
πηγές είναι βέβαια αρκετές και αυξάνουν τις πληροφορίες μας για τους Βλάχους, αλλά είναι
πολλές φορές ανεπιτυχείς στις εκτιμήσεις τους και αναφέρονται γενικά, χωρίς να εντοπίζουν
τόπο και χρόνο σχετικά με την εγκατάστασή τους.
4. Για την εξεταζόμενη περίοδο στοιχεία μας δίνουν ακόμα οι λατινικές πηγές, Φράγκοι
μελετητές, τα αρχεία της Βενετίας, σερβικές πηγές, όπως επίσης η ελληνική και η ξένη βιβλιο36. Το ελληνικό τοπωνύμιο όμως «καλαί δρύς» αποκτά και ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον, γιατί μαρτυρεί τη γενικότερη παρουσία των Ελλήνων στα βορειότερα τμήματα του βυζαντινού θέματος. Έτσι, καταρρίπτεται και η θεωρία του Jireček (C. Jireček, Geschichte der Serben, I, Gotha, 1911, σ. 101) πως με την κάθοδο των Σλάβων τα ελληνικά τοπωνύμια κατακλύστηκαν εντελώς και αντικαταστάθηκαν με τα σλαβικά.
37. Διαβάζουμε το σχετικό χωρίο (Κεδρηνός ΙΙ, 435, 13-15): «Τούτων δε των τεσσάρων αδελφών, δαβίδ μεν
ευθύς απεβίω αναιρεθείς μέσον Καστορίας και Πρέσας κατά τας λεγομένας Καλάς Δρυς, παρά τινων βλάχων οδιτών».
38. Σημειώνουμε την αξιόλογη παρατήρηση του Απόστολου Βακαλοπουλου (Ιστορία του Νέου Ελληνισμού,
τόμος 1, Θεσσαλονίκη 1961, σ. 36): «Η τελευταία έκφραση "και μάλιστα τους δημοσιεύοντας" δείχνει πολύ καθαρά ότι
και οι άλλοι κάτοικοι των ευρωπαϊκών επαρχιών (κοντά στα ελληνικά) μιλούσαν λατινικά, ήταν δηλαδή λατινόφωνοι ή
και δίγλωσσοι. Η γενική αυτή παρατήρηση του Λυδού δεν αποκλείει καθόλου, αλλά αντίθετα ενισχύει την πιθανότητα
ότι οι κάτοικοι ορισμένων περιοχών, ιδίως απομονωμένων της υπαίθρου, είχαν χάσει τελείως την γλώσσα τους και
μιλούσαν μόνο λατινικά. Τι απέγιναν αυτοί οι λατινόφωνοι ή οι δίγλωσσοι; εξαφανίσθηκαν χωρίς να αφήσουν κανένα
ίχνος; Η πρόδηλη, μου φαίνεται, απάντηση στο ερώτημα συμβάλλει στη λύση του προβλήματος των Βλάχων».
39. Το σχετικό χωρίο αναφέρει (Θεοφύλακτος Σιμοκαττης, Βόννη Ι, 397 - G. De Boor, 100, 20): «Τη πατρώα
φωνή τόρνα, τόρνα, φράτερ και ο μεν κύριος του ημιόνου την φωνήν ουκ ήσθετο οι δε λαοί ακούσαντες και τους πολεμίους επιστήναι αυτοίς υπονοήσαντες, εις φυγήν ετράπησαν, τόρνα, τόρνα μεγίσταις φωναίς ανακράζοντες».
40. Βλέπε σχετικά στους Γ. Κολια, Τόρνα - επιχώριος γλώσσα, στην «Επετηρίδα Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», 14 (1938), σσ. 295-299 Αντ. Κεραμόπουλο (ό.π.), σ. 40, υποσ.) Τηλ. Κατσουγιαννη (ό.π., σσ. 30-31) Αχιλ.
Λαζάρου (ό.π., σσ. 118-120). Ακόμα εξέφρασαν απόψεις ο Densusianus, o Mutafciev, o Jireček, o Nǎsturel κ.ά.
41. Βλέπε λεξικά: Κων. Νικολαϊδου (ό.π., σ. 536) Τ. Papahagi (ό.π., σ. 1188) Αντ. Μιχ. Κολτσίδα, Γραμματική και λεξικό της κουτσοβλαχικής γλώσσας, Θεσσαλονίκη 1978, σ. 182 Αντ. Μιχ. Κολτσίδα. Κουτσόβλαχοι. Οι βλαχόφωνοι Έλληνες κ.λ. (ό,π., σ. 403).
42. Αναφέρουμε μόνο τα ονόματά τους, όπως ο Γεώργιος Παχυμέρης, ο Νικηφόρος Γρηγοράς, ο Κίνναμος, ο
Χαλκοκονδύλης, ο Μάξιμος Πλανούδης, ο Θεόδωρος Πρόδρομος, ο Ιωάννης Διάκονος, ο Δημήτριος Κυδώνης κ.ά.
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γραφία. Πάντως, βέβαιο είναι πως κατά τη βυζαντινή περίοδο οι Ελληνόβλαχοι είχαν πλέον «εντοπιστεί», ήταν «πολυάριθμοι και ευρίσκονται εγκατεσπαρμένοι ου μόνον εις ολόκληρον την Πίνδον, αλλ’ εκτείνονται μέχρι του Αίμου», ενώ στην περιοχή Στρωμνίτσης, «η ύπαιθρος παρουσιάζει
πληθυσμόν ανάμεικτον εξ Ελλήνων, Σλάβων και Ούγγρων, πιθανώς δε και Βλάχων».43
Στο τέλος της βυζαντινής εποχής οι Ελληνόβλαχοι κατοικούσαν στις δυτικές ελληνικές
χώρες μέχρι και τα Άγραφα. Στις περιοχές όμως αυτές το λατινόφωνο γλωσσικό ιδίωμα περιορίζεται και εξασθενεί με το πέρασμα των χρόνων και κάτω από την επιρροή πολιτιστικών σχημάτων, λογίων και διδασκάλων του Γένους και κυρίως του Εθναποστόλου Κοσμά του Αιτωλού
(1714-1779), ο οποίος χάρη της εθνικής και γλωσσικής ενότητας προσπαθούσε να εξαλείψει τη
βλαχική γλώσσα.44
Ακόμα, στη διάρκεια του 14ου αιώνα κατέρχονταν λατινόφωνοι Αρβανιτόβλαχοι από τη
Βόρεια Ήπειρο στη Θεσσαλία, ενώ από την περιφέρεια της Αυλώνας κατευθύνονταν στο Μέτσοβο, στον Ασπροπόταμο και στους Καλαρρύτες. Αργότερα οι Αρβανιτόβλαχοι κατέφυγαν
στην Πίνδο για να γλυτώσουν από τους Τούρκους και εκεί αφομοιώθηκαν από το υπάρχον ελληνοβλαχικό στοιχείο. Οι Ελληνόβλαχοι που βρίσκονταν στα ακραία σημεία της Ηπείρου και
της Θεσσαλίας υποτάχτηκαν στους Τούρκους στα 1479, εντάχτηκαν στη βαλιδέ σουλτάνα (βασιλομήτορα) και αυτοδιοικούνταν. Την αυτονομία τους όμως αυτή τη διατήρησαν μέχρι την
εποχή του Αλή πασά, ο οποίος στη συνέχεια τους συμπεριέλαβε στη συγκεντρωτική του εξουσία. Οι Ελληνόβλαχοι της Πίνδου διατηρούσαν ακραιφνές το εθνικό τους φρόνημα και σε καμιά περίπτωση δεν ταυτίστηκαν με την εθνική και θρησκευτική συνείδηση των Τούρκων, ενώ
από τους πρώτους αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας οργάνωναν αρματολίκια και αντιστέκονταν σε κάθε διεισδυτική προσπάθεια της τουρκικής διοίκησης.45
Κατά τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας οι Ελληνόβλαχοι ζούσαν σε συμπαγείς οικισμούς στην οροσειρά της Πίνδου, στη Μοσχόπολη, στο Μέτσοβο - ένα από τα μεγαλύτερα
βλαχόφωνα κέντρα - στο Συρράκο, στους Καλαρρύτες και αλλού. Ακόμα ένα μεγάλο ελληνοβλαχικό τμήμα πηγαινοέρχονταν στα βουνά με τα κοπάδια του, ξεχειμωνιάζοντας στις ακτές
της Αδριατικής (από τη Ναύπακτο μέχρι το Δυρράχιο) και του Αιγαίου (από τη Λαμία μέχρι τη
Θεσσαλονίκη).
Τέλος οι Ελληνόβλαχοι άρχισαν ήδη από το 17ο αιώνα να επιδίδονται στο εμπόριο με επιτυχία και να φτάνουν και σ’ αυτές ακόμα τις εμποροπανηγύρεις της Μόσχας, της Βιέννης, της
Λειψίας και του Μπωκαίρ (γαλλική πόλη στο Ροδανό ποταμό).46

43. Στίλπωνος Π. Κυριακιδου, Τα βόρεια εθνολογικά όρια του Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1946, σ. 49, βλ. και
σσ. 26-27 (Ε.Μ.Σ.). Γενικά για τη Στρώμνιτσα βλ. και στου Κωνσταντίνου Μπόνη, Η Στρώμνιτσα, Θεσσαλονίκη
1961 (Ε.Μ.Σ.).
44. Μιχάλη Γ. Τρίτου, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και το εκπαιδευτικό ιδεώδες, Αθήνα 1990, σσ. 21-22.
45. Κωνσταντίνου Βακαλόπουλου, Ήπειρος (στη σειρά «Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού»), Θεσσαλονίκη
1992, σσ. 41-42 («Αφοί Κυριακίδη»).
46. V. Bιrard, Τουρκία και Ελληνισμός. Οδοιπορικό στη Μακεδονία (Έλληνες - Τούρκοι - Βλάχοι - Αλβανοί Βούλγαροι - Σέρβοι), Αθηνά 1987, σ. 229.
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ΑΠΟ ΤΟ DNA ΣΤΟ RNA:
Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματά μας για τη σχέση κυτταρικών
συνδέσεων και RNA σε διεθνές συνέδριο κυτταρικής
βιολογίας στη Ρώμη, 2017

Στο εργαστήριο, παρουσιάζοντας την εργασία μας που
αποκάλυψε τη σχέση κυτταρικών συνδέσεων και RNA
σε μέσα ενημέρωσης, 2015

Εισαγωγή

Ε

πιστήμη είναι η μοναδική απόλυτα συλλογική προσπάθεια της ανθρωπότητας, πέρα από
κάθε εθνότητα, θρησκεία, φύλο, ηλικία και εποχή και μακράν το πιο επιτυχημένο οικοδόμημα του είδους μας. Είναι η προσπάθεια να κατανοήσουμε τον κόσμο γύρω μας και
να απαντήσουμε στα μύρια «γιατί». Είναι αυτό που μας έβγαλε από τις σπηλιές και μας έδωσε
αεροπλάνα, φάρμακα, έξυπνα τηλέφωνα, και σχεδόν 80 χρόνια μέσο όρο ζωής. Η Επιστήμη
χρησιμοποιεί την παρατήρηση και το πείραμα για να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει μια υπόθεση
που επιχειρεί να εξηγήσει ένα μέρος του φυσικού κόσμου και το κάνει κοιτώντας αποκλειστικά
τα δεδομένα. Δεν την αφορά τι «πιστεύει» ή «αισθάνεται» κάποιος: αν τα πειραματικά δεδομένα
δεν συμφωνούν με την υπόθεση, τότε αυτή είναι λάθος, όσο ωραία κι αν ακούγεται, όσο βολική
και αν είναι.
Οι αισθήσεις και η αντίληψή μας είναι εκπληκτικά περιορισμένες για να αντιληφθούμε τον
κόσμο γύρω μας μόνο με αυτές. Η όρασή μας βλέπει μόνο το 10% της κοσμικής ακτινοβολίας
και σίγουρα δεν μπορεί να δει τα τρισεκατομμύρια μικρόβια που συμβιούν ειρηνικά με το σώμα
μας ανά πάσα στιγμή. Η τρομακτική πρόοδος του ανθρώπου είναι η καθημερινή επιβεβαίωση
της επιτυχίας της επιστημονικής μεθόδου. Ωστόσο, ακόμα και η Επιστήμη περιορίζεται από τα
μέσα και τη γνώση κάθε εποχής. Η ίδια η Επιστήμη συνεχώς αναιρεί και ανασκευάζει προηγούμενες θεωρήσεις, όταν μετρήσεις με καινούρια ισχυρότερα όργανα ή καινούρια δεδομένα
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δεν συμφωνούν με αυτές. Συνεπώς, οι επιστήμονες ποτέ δεν επαναπαύονται: είναι έτοιμοι να αμφισβητήσουν τα δεδομένα και να αναζητήσουν την επόμενη ανακάλυψη. Νέα ερωτήματα και κενά στη γνώση μας προκύπτουν συνεχώς - με κάθε ανακάλυψη, άλλα τόσα άγνωστα ερωτήματα
προκύπτουν. Συνεπώς, στην επιστήμη - όπως και στη ζωή, που η επιστήμη τόσο επιτυχημένα περιγράφει - δεν χωρούν «δόγματα», απόλυτες «αλήθειες». Ωστόσο, υπάρχουν φορές που ακόμα
και οι επιστήμονες πέφτουν στην παγίδα να προσκολληθούν σε ένα «δόγμα» - αν και όχι για πολύ.
Μια παμπ και μια έλικα που άλλαξαν τον κόσμο

Εικόνα 1. Η γέννηση της Μοριακής Βιολογίας – Αριστερά: Η είσοδος της παμπ “The Eagle” στο Cambridge, όπου
στις 28 Φεβρουαρίου του 1953 οι Watson και Crick ανακοίνωσαν την ανακάλυψη της δομής του DNA.
Δεξιά: Η πλάκα που βρίσκεται ακριβώς έξω από την παμπ προς ανάμνηση εκείνης της μέρας

Ήταν 28 Φλεβάρη του 1953 - μεσημέρι. Για τους περισσότερους θαμώνες της παμπ "The
Eagle” ήταν ώρα φαγητού, όπως κάθε μέρα. Αλλά εκείνη η μέρα ήταν λίγο διαφορετική για
έναν Βρετανό Βιοφυσικό του παραδιπλανού Cavendish Laboratory του Πανεπιστημίου του
Cambridge και για έναν ψηλό, ξερακιανό φιλοξενούμενό του Αμερικάνο Γενετιστή. Οι δυο
τους μπήκαν στην παμπ και ανακοίνωσαν με στόμφο ότι μόλις είχαν ανακαλύψει το μυστικό
της ζωής, διακόπτοντας την ιερή στιγμή του μεσημεριανού φαγητού. Φυσικά, οι περισσότεροι
γύρισαν πίσω στο πιάτο τους, μάλλον ενοχλημένοι - και κυρίως γιατί η πομπώδης ανακοίνωση
δεν συνοδεύτηκε απαραίτητα και από αντίστοιχο κέρασμα. Αλλά από εκείνη την ημέρα, όλος ο
κόσμος, επιστημονικός και μη, άρχισε να γυρνάει το βλέμμα του σε αυτή την ανακοίνωση και
στους δύο αυτούς περίεργους τύπους: τον Francis Crick και τον James Watson. Οι δυο τους
είχαν όντως μόλις κάνει την ανακάλυψη του αιώνα: είχαν αποκωδικοποιήσει τη δομή του γενετικού υλικού, του DNA (DeoxyriboNucleic Acid - δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ)1 και μέσα από αυτή είχαν περιγράψει έναν μηχανισμό μέσα από τον οποίο η γενετική πληροφορία που καθορίζει
τα χαρακτηριστικά κάθε έμβιου όντος, μπορεί να αντιγράφει αυτόνομα τον εαυτό της και να
περνάει στις επόμενες γενιές. Η 28 Φλεβάρη 1953 θεωρείται η ληξιαρχική πράξη γέννησης της
μοριακής βιολογίας και είχε δραματικές επιπτώσεις στην επιστήμη και στην κοινωνία. Έβαλε
τη λέξη γονίδιο και DNA παντού, σε κάθε σπίτι και σχολείο, σε κάθε Πανεπιστήμιο και μελέτη,
σε άπειρες εκφράσεις και ιδέες, στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο….Την επόμενη λοι-
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πόν φορά που θα βρεθείτε σε μια παμπ, μπαρ, καφέ κλπ., κοιτάξτε γύρω σας, κάποιος μπορεί να
αλλάζει τον κόσμο εκεί δίπλα.
Για την ανακάλυψη αυτή, οι
Watson-Crick βασίστηκαν σε πειραματικά δεδομένα δύο άλλων ερευνητών, που δυστυχώς δεν
μνημονεύονται εξίσου: της Rosalind Franklin και του Maurice
Wilkins από το King’s College of
London. Οι Watson-Crick έβαλαν
κάτω τα δεδομένα αυτά και κατέληξαν στον μόνο τρόπο που μπορούσαν να εξηγηθούν και να εξηγήσουν τη δυνατότητα του DNA
να είναι ο φορέας της κληρονομικότητας: το DNA είναι μια δίκλωνη έλικα, σαν ανεμόσκαλα
που καμπυλώνει γύρω από τον
εαυτό της, όπου οι δύο έλικες
συνδέονται μεταξύ τους με συγκεκριμένα «σκαλιά», τις βάσεις.
Οι βάσεις αυτές είναι τέσσερις,
Εικόνα 2. Η δίκλωνη έλικα του DNA – Πάνω αριστερά: η περίφημη
αδενίνη (Α), γουανίνη (G), κυτο- πλέον φωτογραφία των Watson και Crick δίπλα στο μοντέλο της διπλής
έλικας του DNA. Κάτω αριστερά: φωτογραφία της δίκλωνης έλικας του
σίνη (C), θυμίνη (T).
Κάθε έλικα συνεισφέρει μια DNA με τη βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Δεξιά: αναπαράσταση
της δομής του DNA καθώς και του τρόπου αντιγραφής του. Τέσσερις «βάβάση για κάθε σκαλί, έτσι ώστε σεις» συνδέουν μεταξύ τους τις δύο έλικες του μορίου του DNA με βάση
κάθε σκαλί να αποτελείται από τον κανόνα της συμπληρωματικότητας: η Αδενίνη (A) ζευγαρώνει μόνο με
δύο βάσεις που ενώνονται μεταξύ Θυμίνη (T) και η Γουανίνη (G) μόνο με Κυτοσίνη (C). Κατά την αντιγρατους και σταθεροποιούν την δομή φή, η δίκλωνη έλικα ανοίγει και κάθε κλώνος χρησιμοποιείται ως το κατου DNA. Το κλειδί όμως ήταν λούπι για τη σύνθεση του νέου κλώνου με βάση τον κανόνα της συμπληότι τα ζεύγη των βάσεων δεν σχη- ρωματικότητας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο νέων πιστών αντιγράφων.
ματίζονται τυχαία: μια αδενίνη
(Α) από τη μια έλικα μπορεί να ζευγαρώσει μόνο με μια θυμίνη (T) από την άλλη έλικα και μια
γουανίνη (G) μόνο με κυτοσίνη (C) (κανόνας συμπληρωματικότητας). Δηλαδή, ουσιαστικά η
μια έλικα είναι το εκμαγείο της άλλης και αντίστροφα! Όντως, όταν το κύτταρο διπλασιάζεται,
αντιγράφει (η αλλιώς, διπλασιάζει: DNA replication) το DNA του σε δύο νέα αντίγραφα για να
το μοιράσει στους απογόνους του, με βάση τον παραπάνω κανόνα.
Γνωρίζοντας την αλληλουχία των βάσεων στη μια έλικα, το κύτταρο μπορεί να φτιάξει
ένα πιστό αντίγραφο και να το δώσει στο νέο κύτταρο, όπως και γίνεται, διαιωνίζοντας έτσι τη
γενετική πληροφορία. Τυχαία λάθη και εν τέλει αλλαγές σε αυτή την αλληλουχία συμβαίνουν
πολλά σε κάθε αντιγραφή του DNA ενός κυττάρου, είτε λόγω του ότι ο μηχανισμός αντιγραφής
δεν είναι 100% πιστός, είτε λόγω περιβαλλοντικών αιτιών (διατροφή, χημικές ουσίες, ακτινοβολία). Οι αλλαγές αυτές μπορούν να διαιωνιστούν, αν προσδώσουν κάποιο πλεονέκτημα στον
οργανισμό σε σχέση με το περιβάλλον του (π.χ. προστασία από το κρύο σε βόρεια κλίματα) ή
να είναι επιβλαβείς (π.χ. προκαλούν ασθένεια) και να εξαφανιστούν μαζί με τον οργανισμό που
τις φέρει. Συσσώρευση των «θετικών» αλλαγών διαμορφώνει καινούρια είδη οργανισμών, αποτελώντας την πρώτη ύλη της εξέλιξης και της απίστευτης ποικιλομορφίας της ζωής στον πλανήτη μας. Το μοντέλο αυτό έδωσε τη μοριακή βάση και εν τέλει εξήγηση για την θεωρία της
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Εξέλιξης του Δαρβίνου (Charles Darwin) και για τους νόμους της κληρονομικότητας του Μέντελ (Gregor Mendel), που οι επιστήμονες αναζητούσαν για επί περίπου έναν αιώνα. Από την
άλλη, άνοιξε ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ιατρική, δείχνοντας ότι μια πληθώρα ασθενειών
οφείλεται σε αυτά τα λάθη στο DNA: πολλές μορφές καρκίνου, πολλές καρδιακές παθήσεις,
θαλασσαιμία, κυστική ίνωση, αιμορροφιλία κ.α.
Για την ανακάλυψη αυτή, οι Watson και Crick παρέλαβαν το βραβείο Nobel το 1962, μαζί
με τον Maurice Wilkins - δυστυχώς όμως όχι και τη Rosalind Franklin: η Σουηδική Ακαδημία
δεν βραβεύει μετά θάνατον και δυστυχώς η Franklin είχε πεθάνει λίγα χρόνια νωρίτερα από
καρκίνο των ωοθηκών. Σήμερα γνωρίζουμε ότι τα πειραματικά της δεδομένα έγιναν γνωστά
στους Watson-Crick από τον Wilkins, χωρίς τη συγκατάθεσή της ή να έχουν δημοσιευτεί, γεγονός που μεγαλώνει την αδικία στο πρόσωπό της, καθότι τα πειράματα αυτά ήταν τα πλέον καθοριστικά για τη διατύπωση του μοντέλου της διπλής έλικας. Οπότε, μαζί με τους WatsonCrick να θυμάστε επίσης: Rosalind Franklin.
Το - όχι και τόσο - «Κεντρικό Δόγμα της Μοριακής Βιολογίας»

Η

συνέχεια υπήρξε ραγδαία. Πολύ σύντομα διαπιστώθηκε ότι το DNA δεν αντιγράφει
μόνο τη γενετική πληροφορία, αλλά μπορεί και τη «μεταγράφει» (transcription) σε ένα
άλλο μόριο, το ριβονουκλεϊκό οξύ (RiboNucleic Acid - RNA). Το RNA έχει παρόμοια
δομή με το DNA αλλά είναι μονόκλωνο και έχει μια βάση διαφορετική: ουρακίλη (U) αντί
θυμίνης, με τις ίδιες ωστόσο χημικές ιδιότητες, δηλαδή η ουρακίλη ζευγαρώνει μόνο με αδενί«μεταγρανη. Η δίκλωνη έλικα του DNA
RNAs
φή» (σύνθε- DNA
λοιπόν μπορεί και ξεδιπλώνει σε
συγκεκριμένα σημεία και μόνο ο
ένας κλώνος χρησιμοποιείται ως
καλούπι για να φτιάξει ένα μόριο
RNA. Ο λόγος; Η σύνθεση των
πρωτεΐνες
«μετάφραση»
πρωτεϊνών,
των βασικών δομιπρωτεΐνη
(σύνθεση πρωτεϊκών και λειτουργικών μορίων
RNA
του κυττάρου και επομένως ολόκληρου του οργανισμού. Για
την ακρίβεια, για τη σύνθεση
των πρωτεϊνών, το DNA μεταγράφει
τρία
βασικά είδη μορίων RNA: 1) τα
Εικόνα 3. Το DNA δίνει τις εντολές για τον σχηματισμό
των πρωτεϊνών μέσω RNA. Διαγραμματική απεικόνιση της πληροφοριακά RNA - messenger RNAs,
μεταγραφής του DNA (transcription) σε RNA με βάση τον mRNAs - τα οποία και φέρουν την πληροκανόνα της συμπληρωματικότητας, καθώς και της μετάφρασης φορία για τη σύνθεση των πρωτεϊνών, 2) τα
του RNA (translation) σε πρωτεΐνη σε εξειδικευμένες κυτταριριβοσωμικά RNAs - ribosomal RNAs,
κές δομές, τα ριβοσώματα (ribosomes). Στα ένθετα δεξιά:
εικόνες μεταγραφής και μετάφρασης από κύτταρα με τη βοή- rRNAs - που συνθέτουν τα ριβοσώματα, τα
θεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας.
κυτταρικά εργοστάσια παραγωγής των πρωτεϊνών και 3) τα μεταφορικά RNA - transfer
RNAs, tRNAs - που μεταφέρουν τα αμινοξέα, τα βασικά δομικά συστατικά των πρωτεϊνών, στα
ριβοσώματα. Ο κωδικός με τον οποίο τα mRNAs δίνουν την “εντολή” για τη σύνθεση μιας
πρωτεΐνης είναι οι τέσσερις βάσεις: αδενίνη (Α), γουανίνη (G), κυτοσίνη (C), ουρακίλη (U).
Συνδυαζόμενες ανά τρεις (π.χ. AUG, GGA, CCA, κοκ) κωδικοποιούν ένα διαφορετικό αμινοξύ,
από τα 20 συνολικά που υπάρχουν στις πρωτεΐνες. Έτσι, η αλληλουχία των βάσεων στο mRNA
Clancy, S. & Brown, W. (2008) Translation: DNA to mRNA to
Protein. Nature Education 1(1):101
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μεταφράζεται (translation) στα ριβοσώματα σε συγκεκριμένη αλληλουχία αμινοξέων. Με άλλα
λόγια, οι τέσσερις βάσεις (A,U,G,C) είναι τα «γράμματα» που η ζωή χρησιμοποιεί για να φτιάξει τις «λέξεις», τις πρωτεΐνες. Είναι η γλώσσα της ζωής που υπάρχει απαράλλαχτη σε κάθε έμβιο
ον στη Γη, από το πιο ταπεινό βακτήριο στη λάσπη, στη πιο επιβλητική σεγκόγια και στο μόνο ον
που ξέφυγε από τη γήινη βαρύτητα, τον άνθρωπο, η ξεκάθαρη απόδειξη της αδιάλειπτης συνέχειας, ενότητας και εξέλιξης της ζωής εδώ και 3,7 δισεκατομμύρια χρόνια σε αυτό το πλανήτη.
Οι ανακαλύψεις αυτές έλυΗ ροή της γενετικής πληροφορίας
σαν όχι μόνο το ερώτημα της
κληρονομικότητας αλλά και το
ερώτημα του τρόπου σύνθεσης
1970: DNA
protein
RNA
των πρωτεϊνών, δύο από τις πιο
«Κεντρικό δόγμα της Μοριακής Βιολογίας»
καίριες και βασικές λειτουργίες
Francis Crick
των έμβιων όντων. Ο ενθουσιασμός για αυτές τις ανακαλύψεις
σήμερα: DNA
protein
RNA
ήταν τέτοιος, που οδήγησε τον
miRNAs
νομπελίστα πλέον Francis Crick
piRNAs
να διατυπώσει το περίφημο «ΚεlncRNAs
ντρικό δόγμα της Μοριακής Βιολογίας», το 1970, σε δημοσίευση στο κορυφαίο επιστημονικό
Εικόνα 4. Η ροή της γενετικής πληροφορίας τότε και σήμερα. Το 1970 ο
περιοδικό Nature2: το DNA αντι- Francis Crick διατύπωσε το «Κεντρικό Δόγμα της Μοριακής Βιολογίας» με
γράφει τον εαυτό του και μετα- βάση τα τότε γνωστά δεδομένα για τη ροή της γενετικής πληροφορίας: το
γράφεται σε RNA, που με τη σει- DNA αντιγράφει τον εαυτό του και «μεταγράφεται» σε μόρια RNA που στη
ρά του μεταφράζεται σε πρωτεΐ- συνέχεια «μεταφράζονται» σε πρωτεΐνη. Σήμερα, στην βασική αυτή εικόνα
νη. Η ροή της πληροφορίας είναι έχουν προστεθεί πολλά καινούρια δεδομένα και μόρια: το RNA μπορεί να
αυτοκαταλύεται χωρίς τη μεταφορά γενετικής πληροφορίας σε πρωτεΐνη (ριγραμμική από το DNA στο RNA βόζυμα), μπορεί να αντιγράφει τον εαυτό του και αντιγράφεται «αντίστροφα»
και από εκεί στην πρωτεΐνη. Αλ- σε DNA (ιοί), ενώ εκατοντάδες χιλιάδες νέα μικρά (miRNAs, piRNAs) και
λά…«δόγμα» είπατε; Γραμμική μεγάλα (lncRNAs) σε μέγεθος μόρια RNA ρυθμίζουν τη σύνθεση πρωτεϊνών ή
τη λειτουργία του DNA.
ροή; ‘Όχι ακριβώς, Dr. Crick….
Η μεγάλη αναίρεση: RNA, το μόριο για όλες τις δουλειές

Τ

ο πρώτο ράγισμα στο περίφημο «Κεντρικό δόγμα» δόθηκε πολύ γρήγορα. Στις αρχές της
δεκαετίας του ’80, ο Thomas Cech στο Πανεπιστήμιο του Colorado, μελετούσε τον μηχανισμό γνωστό ως «splicing» σε μονοκύτταρους οργανισμούς. Με τον μηχανισμό αυτό,
τα αρχικά μεταγραφόμενα μόρια mRNA κόβονται σε συγκεκριμένες θέσεις για να αποχωριστούν αλληλουχίες που δεν μεταφράζονται σε πρωτεΐνη (τα λεγόμενα ιντρόνια) και μετά επανενώνονται, ώστε να σχηματίσουν την αλληλουχία που τελικά θα μεταφραστεί σε πρωτεΐνη.
Ήταν γνωστό εκείνη την εποχή ότι αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεται με τη δράση ενζύμων, δηλαδή πρωτεϊνών που καταλύουν χημικές αντιδράσεις στα κύτταρα. Επίσης, ήταν γνωστό ότι
μόνο πρωτεΐνες έχουν τέτοια καταλυτική ιδιότητα. Προς έκπληξή της όμως, η ομάδα του Cech
διαπίστωσε ότι μόρια RNA από τον μονοκύτταρο οργανισμό Tetrahymena μπορούσαν να αυτοκαταλύουν το ίδιο τους το splicing μόνα τους, απουσία πρωτεϊνών!3 Με άλλα λόγια, δρούσαν
σαν ένζυμα, δηλαδή σαν πρωτεΐνες…Αυτά τα μόρια RNA ονομάστηκαν “ριβόζυμα” (ριβονουκλεικό οξύ - ένζυμα) και απέδειξαν ότι η ροή της γενετικής πληροφορίας (εδώ: ενζυμική δραστηριότητα) δεν περιλαμβάνει απαραίτητα πρωτεΐνη. Ο Thomas Cech βραβεύτηκε το 1989 με
το βραβείο Nobel μαζί με τον Sidney Altman, που κατέληξε ανεξάρτητα σε παρόμοια συμπεράσματα για τα ριβόζυμα.
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Οι εκπλήξεις που οδήγησαν σε
επανεξέταση του «Κεντρικού δόγματος»
συνεχίστηκαν τα επόμενα χρόνια.
DNA
Στις
αρχές
της δεκαετίας του ’90, δύο
κυτταρικός
πυρήνας
εργαστήρια,
πρώτα του Victor Ambros
pri‐miRNA
και λίγα χρόνια μετά του Gary RumRNA
micro‐
vkun,
ανακάλυψαν μια νέα ομάδα μιprocessor
κρών μορίων RNA που ονομάστηκαν
miRNA
microRNAs (miRNAs)4,5. Οι ερευνηmRNA
κυτταρόπλασμα
τές βρήκαν ότι η ύπαρξη των μορίων
RISC
πρωτεϊνοσύνθεση
miRNA
αυτών μπορούσε να καταστείλει τη
mRNA
σύνθεση πρωτεϊνών, ωστόσο, χωρίς να
καταστολή
ξέρουν πώς. Η απάντηση δόθηκε το
πρωτεϊνοσύνθεσης
1998: η ομάδα των Andrew Fire και
Craig Melo στο Carnegie Institution
Εικόνα 5. Η ανακάλυψη του μηχανισμού της παρεμπόδισης RNA. ανακάλυψε το μηχανισμό δράσης των
Aριστερά: Οι Andrew Fire (πάνω) και Craig Mello (κάτω) τιμήθηmicroRNAs6. Με βάση το μηχανισμό
καν με το βραβείο Nobel το 2006 για την ανακάλυψη του μηχανισμού
της παρεμπόδισης RNA (RNA interference - RNAi machinery). Δε- αυτό τα μόρια microRNA μπορούν να
ξιά: διαγραμματική απεικόνιση του μηχανισμού. Κανονικά, μόρια συνδεθούν με μόρια mRNA με βάση
mRNA μεταγράφονται από το DNA στον πυρήνα του κυττάρου, όπου τον κανόνα της συμπληρωματικότητας
βρίσκεται το DNA, και μεταφέρονται στο κυτταρόπλασμα (το άλλο και να παρεμποδίσουν τη σύνθεση πρωκύριο μέρος του κυττάρου) όπου χρησιμοποιούνται για την σύνθεση τεϊνων, με τη βοήθεια και συμμετοχή
πρωτεϊνών (πρωτεϊνοσύνθεση). Ωστόσο, μικρά μόρια RNA που ονοεξειδικευμένων ενζυμικών συμπλόκων.
μάζονται microRNAs (miRNAs) μπορούν επίσης να μεταγραφούν
από το DNA στον πυρήνα. Εκεί υφίστανται επεξεργασία από πρωτεϊ- Με άλλα λόγια, τα microRNAs παίζουν
νικά σύμπλοκα (microprocessor) και στη συνέχεια μετακινούνται στο το ρόλο του “ρεοστάτη” στο πόση πρωκυτταρόπλασμα και με τη βοήθεια άλλων συμπλόκων (RISC) συνδέο- τεΐνη τελικά παράγει το κύτταρο.
νται με μόρια mRNA με τον κανόνα της συμπληρωματικότηατας, καΟ μηχανισμός αυτός ονομάστηκε
ταστέλλοντας τη διαδικασία της πρωτεϊνοσύνθεσης.
RNA interference (RNAi) (μηχανισμός
παρεμπόδισης RNA) και προκάλεσε
μια πραγματική επανάσταση στη μοριακή βιολογία. Σύντομα ανακαλύφθηκαν χιλιάδες microRNAs σε όλους τους ιστούς και σχεδόν
σε όλους τους οργανισμούς, με πολύ σημαντικούς ρόλους σε σχεδόν κάθε κυτταρική και σωματική λειτουργία και σε πολλές ασθένειες, όπως ο καρκίνος. Ξαφνικά το κύτταρο έγινε δραματικά πιο πολύπλοκο και πολυσύνθετο, ταράζοντας την υπεραπλουστευμένη διατύπωση του “Κεντρικού Δόγματος”.
Επιπλέον, τα microRNAs αποτέλεσαν ένα καινούριο πανίσχυρο πειραματικό εργαλείο για
τους ερευνητές στο εργαστήριο και ένα πολλά υποσχόμενο θεραπευτικό εργαλείο: με τη χρήση
τους μπορούμε να καταστείλουμε την έκφραση πρωτεϊνών και να μελετήσουμε αλλά και να
ελέγξουμε τις επιπτώσεις στη κυτταρική λειτουργία, πολύ πιο εύκολα από ότι στο παρελθόν. Οι
Fire και Melo έγιναν με τη σειρά τους Νομπελίστες το 2006 για αυτή τους την ανακάλυψη.
Η ανακάλυψη του RNA interference και των microRNAs άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου.
Σύντομα, πολλά άλλα είδη μικρών και μεγάλων μορίων RNA ανακαλύφθηκαν και είναι ένα
από τα πιο ενεργά πεδία έρευνας ως σήμερα. Νέες έννοιες μας κατέκλυσαν: piRNAs, rasiRNAs,
long non-coding RNAs (lncRNAs) - δεκάδες χιλιάδες μόρια RNA που δεν συνθέτουν πρωτεΐνη,
αλλά ελέγχουν σχεδόν τα πάντα στο κύτταρο: μεταγραφή και μετάφραση των mRNAs, πρωτεϊνοσύνθεση, κυτταρική διαίρεση, κυτταρική κίνηση, σχηματισμό ενδοκυτταρικών δομών, επικοινωνία μεταξύ κυττάρων ακόμα και μεταξύ απομακρυσμένων ιστών και οργάνων στο σώμα,
ανάπτυξη οργάνων και ολόκληρου του οργανισμού, καθορισμό του φύλου, ασθένειες κ.α. - και

Ο μηχανισμός παρεμπόδισης RNA ‐ The RNA interference (RNAi)
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τις περισσότερες λειτουργίες τους ακόμα δεν τις έχουμε ανακαλύψει7. Αν σε αυτά προσθέσουμε
και την ανακάλυψη ιών οι οποίοι έχουν RNA αντί για DNA ως γενετικό υλικό, το οποίο RNA
μάλιστα “μεταγράφουν αντίστροφα” σε DNA για να πολλαπλασιαστούν, το “Κεντρικό δόγμα”
πλέον δεν έχει καμία σχέση με την αρχική διατύπωση. Ο ίδιος ο Francis Crick παραδέχθηκε
πριν το θάνατό του το 2004 ότι ήταν λάθος του η χρήση της λέξης “δόγμα”. Δεκτό, Dr. Crick!
Το RNA επισκέπτεται τις
κυτταρικές συνδέσεις: ένας
«φύλακας» για το κύτταρο

Τ

ην εποχή που η επανάσταση του RNAi και των
microRNAs βρισκόταν σε
πλήρη εξέλιξη, δούλευα σε ένα
κυτταρόπλασμα
τελείως διαφορετικό πεδίο της
κυτταρόπλασμα
κυτταρικής βιολογίας, αυτό των
κυτταρόπλασμα
κυτταρικών συνδέσεων, με την
πυρήνας
ομάδα του Πάνου Αναστασιάδη
στη Mayo Clinic. Ως κυτταρικές
κυτταρικές
συνδέσεις (cell-cell junctions) οσυνδέσεις
πυρήνας
νομάζουμε τις κυτταρικές δομές
που ενώνουν τα κύτταρα στους
στερεούς ιστούς μας (π.χ. δέρμα,
έντερο, νεφρά κλπ), με άλλα
κυτταρικές
λόγια την κυτταρική “κόλλα”.
συνδέσεις
Το αντικείμενο της έρευνάς μου
ήταν η διευκρίνηση του ρόλου
των κυτταρικών συνδέσεων, συγκεκριμένα των επονομαζόμενων adherens junctions, στην
Kourtidis et al, 2015, Nature Cell Biology, 17(9):1145-57
κυτταρική συμπεριφορά και την
Εικόνα 6. Ο μηχανισμός παρεμπόδισης RNA αλληλεπιδρά με τις κυτκαρκινογένεση, ο οποίος για πολταρικές συνδέσεις. Φωτογραφία συνεστιακής μικροσκοπίας (confocal
λά χρόνια παρέμενε αμφιλεγόμε- microscopy) φυσιολογικών ανθρώπινων εντερικών κυττάρων που έχουν
νος. Από την αρχή είχα διαπιστώ- υποστεί ανίχνευση (με χρώση ανοσοϊστοχημείας) ενός κεντρικού παράγοσει ότι μια σχετικά πρόσφατα α- ντα του μηχανισμού παρεμπόδισης RNA (συγκεκριμένα: microprocessor).
νακαλυφθείσα πρωτεΐνη που συμ- Ο παράγοντας αυτός θεωρούνταν ότι βρίσκεται μόνο στον πυρήνα (δες
επίσης εικόνα 5), όπως και όντως ανιχνεύουμε εδώ. Ωστόσο, βρήκαμε
μετέχει στα adherens junctions (με επιπλέον ότι ο παράγοντας αυτός βρίσκεται και στις κυτταρικές συνδέσεις
το όνομα PLEKHA7) ελέγχει τη (τα σημεία που τα κύτταρα ενώνονται για να σχηματίσουν ιστούς), όπου
φυσιολογική λειτουργία του κυτ- και επηρεάζεται η λειτουργία του, όπως και ο σχηματισμός microRNAs που
τάρου, ενώ απενεργοποίησή της ελέγχει, σε περιπτώσεις απώλειας των συνδέσεων αυτών, π.χ. στην καρκινογένεση. Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήξαμε και για τα άλλα σημαμετέτρεπε τα κύτταρα σε προ- ντικά σύμπλοκα του μηχανισμού παρεμπόδισης RNA.
καρκινικά. Μάλιστα, εξέταση ιστών από όγκους καρκινοπαθών
μας έδειχνε απενεργοποίηση ή πλήρη έλλειψη αυτής της πρωτεΐνης από σχεδόν όλους τους παθογόνους ιστούς και από διάφορα είδη καρκίνου (μαστού, εντέρου, νεφρού κλπ.). Φαινόταν
λοιπόν ότι είχαμε βρει ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ και ένα πιθανό ογκοκατασταλτικό παράγοντα. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν ξέραμε πώς το κάνει: ήταν μια πρωτεΐνη όπου είχαμε ελάχιστες πληροφορίες για τη λειτουργία της. Αρχίσαμε τότε να ελέγχουμε και να πειραμα-
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τιζόμαστε με τα κλασσικά κυτταρικά μονοπάτια που ξέραμε ότι αλληλοεπιδρούν με τις κυτταρικές συνδέσεις αλλά κανένα δεν φαινόταν να συμμετέχει στη λειτουργία του καινούριου κυτταρικού μηχανισμού...
Η μαγεία για τον κάθε ερευνητή δεν είναι η επιβεβαίωση γνωστών ευρημάτων αλλά η ανακάλυψη καινούριων, αναπάντεχων που αλλάζουν τον τρόπο σκέψης μας και ανοίγουν νέους
ορίζοντες. Για καλή μου τύχη, είχα έρθει σε επαφή με την επανάσταση των microRNAs από τη
θητεία μου στο εργαστήριο του Doug Conklin στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης
(SUNY Albany) και είχα εντρυφήσει σε αυτό τον μαγικό νέο κόσμο με μεγάλο ενδιαφέρον8. Ο
Dr. Conklin είναι ένας από τους πρωτοπόρους στην εφαρμογή των microRNAs στην μοριακή
βιολογία και είχε φοιτήσει στο περίφημο Cold Spring Harbor Laboratory, του οποίου διευθυντής για πολλά χρόνια υπήρξε ο γνωστός μας James Watson!
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Εικόνα 7. Οι κυτταρικές συνδέσεις καταστέλλουν τον προ-καρκινικό μετασχηματισμό των κυττάρων μέσω του μηχανισμού παρεμπόδισης RNA. Αριστερά: Ο παράγοντας των κυτταρικών συνδέσεων PLEKHA7 προσδένει και ελέγχει
σύμπλοκα του μηχανισμού παρεμπόδισης (microprocessor, RISC) και συνεπώς τη λειτουργία miRNAs, τα οποία με τη
σειρά τους καταστέλλουν την σύνθεση προ-καρκινικών πρωτεϊνών. Δεξιά: Απώλεια του PLEKHA7 απορρυθμίζει μια
σειρά miRNAs με αποτέλεσμα την σύνθεση προ-καρκινικών πρωτεϊνών και τον μετασχηματισμό των κυττάρων σε προκαρκινικά.

Προσπαθώντας λοιπόν να λύσω το πρόβλημα της λειτουργίας του PLEKHA7 και παρατηρώντας τον τρόπο με τον οποίο φαινόταν να επιδρά στα επίπεδα μιας σειράς πρωτεϊνών, διαπίστωσα πως μοιάζει πολύ με τον τρόπο με τον οποίο τα microRNAs ελέγχουν την πρωτεϊνοσύνθεση. Οπότε αποφάσισα να ελέγξω αυτή την πιθανότητα - δηλαδή το PLEKHA7 να ελέγχει την
κυτταρική λειτουργία μέσω microRNAs - κάτι παρακινδυνευμένο, καθότι δεν υπήρχε καμία
προηγούμενη αναφορά για οποιαδήποτε συσχέτιση των κυτταρικών συνδέσεων με τα
microRNAs. Ωστόσο, τελικά ήταν αυτό ακριβώς που ψάχναμε! Με εκτεταμένο πειραματισμό,
δείξαμε ότι το PLEKHA7 ελέγχει άμεσα τα επίπεδα και τη λειτουργία μιας ομάδας microRNAs
που με τη σειρά τους καταστέλλουν μια σειρά ογκογονιδίων, εξασφαλίζοντας τη φυσιολογική
λειτουργία του κυττάρου. Έτσι, παντρέψαμε μια δομή του κυττάρου - τις κυτταρικές συνδέσεις
- με μια βασική λειτουργία - τα microRNAs - και με τον έλεγχο της συμπεριφοράς του κυττάρου. Με άλλα λόγια, όταν τα κύτταρα συνδέονται σε ένα ιστό ενεργοποιούν μια σειρά
microRNAs και τα “προγραμματίζουν” να συμπεριφέροντα φυσιολογικά, σαν “καλοί πολίτες”.
Όταν όμως λείπει αυτός ο μηχανισμός (PLEKHA7), είναι σαν να χάνουν την “αίσθηση” ότι
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συνδέονται με άλλα κύτταρα και ότι ανήκουν σε ένα φυσιολογικό ιστό, με αποτέλεσμα να αυξάνουν τον πολλαπλασιασμό τους και να συμπεριφέρονται σαν προ-καρκινικά κύτταρα.
Σύντομα όμως, ο αρχικός μας ενθουσιασμός για αυτά τα ευρήματα ήρθε αντιμέτωπος με
ένα άλλο «δόγμα» που είχε ήδη δημιουργηθεί στο χώρο των microRNAs: υπήρχε μια κατασταλαγμένη θεώρηση που έλεγε ότι τα κύρια ένζυμα που ελέγχουν το σχηματισμό των microRNAs
βρίσκονται σε τελείως διαφορετικό μέρος του κυττάρου και συγκεκριμένα στον κυτταρικό πυρήνα (όπου βρίσκεται αποθηκευμένο και το DNA)9 και ότι δεν μπορεί να βρίσκονται στις κυτταρικές συνδέσεις, όπως έδειχναν τα δικά μας ευρήματα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η εργασία
μας που περιείχε αυτά τα ευρήματα να αντιμετωπιστεί με σκεπτικισμό και να μην γίνει δεκτή
αρχικά προς δημοσίευση.
Έτσι, επιστρέψαμε στο εργαστήριο για να συλλέξουμε επιπλέον πειραματικά δεδομένα
που να στηρίζουν ακόμα περισσότερο το καινούριο κυτταρικό μηχανισμό, ώστε να πείσουμε
την επιστημονική κοινότητα για την ορθότητα των ευρημάτων μας. Η απόρριψη και η αμφισβήτηση δεν είναι εύκολα συναισθήματα για την εύθραυστη ανθρώπινη φύση, ωστόσο είναι
δύο βασικά γρανάζια της επιστήμης και δύο βασικοί λόγοι που μας έχει πάει τόσο μπροστά:
απόρριψη και αμφισβήτηση του υπάρχοντος - απόρριψη και αμφισβήτηση του καινούριου, ώσπου οι νέες θεωρήσεις να επιβεβαιώνονται με ισχυρά, ανεξάρτητα μεταξύ τους αλλά και διασταυρούμενα δεδομένα. Εξάλλου, ο διάσημος αστρονόμος Carl Sagan έχει πολύ σωστά πει:
“εξαιρετικοί ισχυρισμοί απαιτούν εξαιρετικές αποδείξεις” (“extraordinary claims require extraordinary evidence”).
Τελικά, τα αποτελέσματά μας έγιναν δεκτά προς δημοσίευση10, ανοίγοντας το δρόμο για
πολλές επιπλέον εργασίες που έχουμε πλέον δημοσιεύσει11-13 ή βρίσκονται στα σπάργανα αλλά
και για ένα νέο πολλά υποσχόμενο πεδίο έρευνας που συνεχίζω πλέον στο εργαστήριό μου στο
Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας (Medical University of South Carolina, MUSC).
Βεβαίως, κατέρριψαν ένα ακόμα «δόγμα»: τα microRNAs και ο μηχανισμός παρεμπόδισης
RNA interference ελέγχονται και βρίσκονται στις κυτταρικές συνδέσεις και όχι μόνο στον πυρήνα του κυττάρου. Ένας βασικός όμως λόγος που αυτό το νέο πεδίο είναι ενδιαφέρον κι ελπιδοφόρο, βασίζεται στη φύση αυτή καθαυτή των microRNAs: τα μόρια αυτά μπορούν και καταστέλλουν την μετάφραση του mRNA πολλών γονιδίων ταυτόχρονα, με βάση τον κανόνα της
συμπληρωματικότητας, ρυθμίζοντας ολόκληρα «προγράμματα» μέσα στο κύτταρο. Επομένως,
γνωρίζοντας πλέον ότι προβλήματα στις κυτταρικές συνδέσεις (πχ. έλλειψη του PLEKHA7)
ενισχύουν την μετατροπή των κυττάρων σε προ-καρκινικά μέσω της απορρύθμισης συγκεκριμένων microRNAs, θα μπορούσαμε να αναστρέψουμε αυτή τη διαδικασία επαναχορηγώντας
αυτά τα microRNAs στα κύτταρα.
Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να επιτύχουμε την καταστολή πολλών ογκογονιδίων αντί
ενός, όπως οι περισσότερες παρούσες θεραπείες επιχειρούν και με τον τρόπο αυτό να «επαναπρογραμματίσουμε» τα κύτταρα ώστε να συμπεριφέρονται ως φυσιολογικά14. Επειδή μάλιστα
τα microRNAs είναι φυσικά κυτταρικά προϊόντα, είναι πιθανό η θεραπευτική χρήση τους να
μην έχει τις γνωστές δυσάρεστες παρενέργειες των χημειοθεραπευτικών11. Ένα σημαντικό εμπόδιο στη χρήση των microRNAs αυτή τη στιγμή είναι η επιτυχής μετατροπή τους σε φαρμακευτικά σκευάσματα αλλά και η στοχευμένη μεταφορά τους στον καρκινικό όγκο μέσα στο
σώμα του ασθενούς. Ωστόσο, υπάρχει σήμερα μεγάλη ερευνητική προσπάθεια και αυξημένο
ενδιαφέρον για την επιτυχή θεραπευτική χρήση μορίων RNA15,16. Επιπλέον, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση του νέου μηχανισμού και όλων των μορίων που συμμετέχουν καθώς και των ιστών που ενεργοποιείται, καθότι έχουμε ενδείξεις ότι πρόκειται για
έναν εκτεταμένο μηχανισμό. Στα παραπάνω επικεντρώνεται πλέον η έρευνά μας και αναμένουμε περισσότερα θετικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον.
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Επίλογος

Ε

πιστήμη είναι η μοναδική απόλυτα συλλογική προσπάθεια της ανθρωπότητας και η κύρια αιτία της επιτυχίας του ανθρώπινου είδους. Η γραμμή της γνώσης που οδηγεί από
τους Watson-Crick στη δική μας δουλειά και στη δουλειά εκατοντάδων χιλιάδων ερευνητών ανά την υφήλιο είναι αδιάλειπτη και έχει περάσει από επίσης εκατοντάδες χιλιάδες άλλους ερευνητές που ο καθένας έχει βάλει το δικό του λιθαράκι στη συλλογική γνώση του είδους
μας, ανεξαρτήτως εθνότητας, θρησκείας, φύλου, ηλικίας και εποχής. Οι Watson-Crick δεν θα
έφθαναν ποτέ στην διατύπωση του μοντέλου του DNA χωρίς την προηγούμενη έρευνα των
Luria, Delbrüc, Avery, MacLeod, McCarty, Franklin, Wilkins και πολλών άλλων. Εμείς δεν θα
φτάναμε ποτέ στα δικά μας συμπεράσματα χωρίς τις ανακαλύψεις όλων των παραπάνω συν
τους Ambros, Ruvkun, Fire, Mello και επίσης χιλιάδες άλλους, γνωστούς και λιγότερο γνωστούς. Όλοι μας στεκόμαστε σε «ώμους γιγάντων» και εκείνοι με τη σειρά τους σε ώμους άλλων γιγάντων (“on the shoulders of giants”).
Η τρομακτική επιτυχία της επιστήμης στην επιτυχία του είδους είναι και η πυξίδα για κάθε
έκφανση της ανθρώπινης ζωής. Η επιστήμη ως τρόπος σκέψης δεν αφορά μόνο την ανακάλυψη
νέων βιολογικών μονοπατιών ή νέων νόμων της φυσικής: είναι πάνω από όλα τρόπος ζωής. Η
αμφισβήτηση, η συνεχής αναζήτηση, η περιέργεια για τον κόσμο γύρω μας, η κριτική θεώρηση
και αναθεώρηση των πάντων, η απαίτηση ισχυρών και διασταυρούμενων αποδείξεων για κάθε
ισχυρισμό και από κάθε άτομο ή αρχή (οποιασδήποτε θέσης και ισχύος), η συνεργασία, η ανταλλαγή γνώσης, η έλλειψη φόβου για το Άγνωστο. Σίγουρα, πολλά από αυτά είναι δύσκολα
για την ανθρώπινη φύση: οι άνθρωποι, ακόμα και επιστήμονες όπως είδαμε παραπάνω, προσκολλώνται στα γνωστά και σε δόγματα γιατί τους προσφέρουν ασφάλεια.
Ο ίδιος ο Αϊνστάιν αρνούνταν πεισματικά να δεχθεί την κβαντική θεωρία - σήμερα η κβαντική θεωρία αποτελεί το πιο επιτυχημένο οικοδόμημα στην ιστορία της φυσικής και ο λόγος
για τον οποίο έχουμε κομπιούτερ και κινητά τηλέφωνα… Ο φόβος για το άγνωστο και η προσκόλληση σε δογματικές θεωρήσεις των πραγμάτων είναι εγγενείς στην ανθρώπινη φύση, ωστόσο, η ιστορία μας δείχνει ότι αυτή είναι και η χειρότερη πλάνη: ο κόσμος προχώρησε, βγήκε
από τις σπηλιές και έφτασε στο φεγγάρι μόνο γιατί κάποιοι τόλμησαν και πάτησαν στο
«΄Αγνωστο» και το διερεύνησαν κάνοντάς το «Γνωστό». Αυτό ακριβώς έκανε και κάνει η επιστήμη κάθε μέρα.
Όπως είπε πάλι ο σπουδαίος Carl Sagan: “κάπου, κάτι εκπληκτικό περιμένει να γίνει γνωστό” (“Somewhere, something incredible is waiting to be known”).
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Περίληψη

Η

ανακάλυψη της δομής του DNA το 1953 οδήγησε στη γέννηση της μοριακής βιολογίας
και σε μια πρωτόγνωρη ερευνητική έκρηξη που έδωσε και συνεχίζει να δίνει πολλές απαντήσεις για τον τρόπο που λειτουργούν οι ζωντανοί οργανισμοί αλλά και για το τι προκαλεί
πολλές ασθένειες. Τα τελευταία χρόνια όμως, το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί και στο αδερφό μόριο του DNA, το λεγόμενο RNA: ενώ αρχικά θεωρούνταν απλά ο μεταφορέας της γενετικής πληροφορίας από το DNA προς στις πρωτεΐνες, σήμερα έχουν ανακαλυφθεί εκατοντάδες χιλιάδες νέα μόρια RNA με κρίσιμους ρυθμιστικούς ρόλους σχεδόν σε κάθε κυτταρική
και οργανισμική λειτουργία. Αυτές οι ανακαλύψεις άλλαξαν δραματικά την εικόνα που είχαμε για την πολυπλοκότητα του κυττάρου, και μας πρόσφεραν ένα νέο λαμπρό πεδίο έρευνας,
όπως επίσης και πιθανά νέα πειραματικά και θεραπευτικά εργαλεία. Εδώ, συζητάμε για την ερευνητική πορεία και το υπόβαθρο που οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη, τις ανατροπές και εκπλήξεις
κατά την πορεία αυτή αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις αυτών των ανακαλύψεων στην ζωή μας.
Abstract
The discovery of the structure of the DNA in 1953 gave birth to the science of molecular
biology and led to an unprecedented explosion of research activity that provided numerous answers for the way living organisms function, as well as for the causes of many diseases. How-
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ever, recently, the sister molecule of DNA, known as RNA, has also attracted considerable attention: although it was initially considered as simply the carrier of genetic information from the
DNA to proteins, today we have discovered hundreds of thousands of RNA molecules that play
critical roles in almost every cellular or organismal function. These discoveries dramatically
altered our view of the complexity of the cell, they opened a brilliant new field of research and
provided us with novel experimental and therapeutic tools. Here, we discuss about the line of
investigation that led to these discoveries, the surprises and controversies along the way, as well
as the repercussions of these discoveries in our daily lives.
Δρ. Αντώνης Κουρτίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αναγεννητικής Ιατρικής και Κυτταρικής
Βιολογίας, Ιατρικό Πανεπιστήμιο Νότιας Καρολίνας, Τσάρλεστον, Νότια Καρολίνα, ΗΠΑ
(Antonis Kourtidis, PhD, Assistant Professor, Department of Regenerative Medicine and Cell
Biology, Medical University of South Carolina, Charleston, South Carolina, USA.)

Ο

Αντώνης Κουρτίδης γεννήθηκε στη Βέροια το 1975 και
αποφοίτησε από το 2ο Γενικό Λύκειο Βέροιας. Σπούδασε
στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεςσαλονίκης και εκπόνησε τη Διδακτορική του Διατριβή στο ίδιο
Τμήμα πάνω στη Μοριακή Βιολογία και Εξέλιξη, με υποτροφία
του Ιδρύματος Μποδοσάκη και υπό την επίβλεψη του Καθηγητή
Ζαχαρία Σκούρα.
Στη συνέχεια μεταπήδησε στην Αμερική, πρώτα ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Κέντρο Γονιδιωματικής του Καρκίνου
(GenNYSis Center for Excellence in Cancer Genomics) του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (State University of
New York - SUNY at Albany) και στη συνέχεια ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Αντικαρκινικό Κέντρο της Mayo Clinic
(Mayo Clinic Cancer Center). Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αναγεννητικής Ιατρικής και Κυτταρικής Βιολογίας (Department of Regenerative
Medicine and Cell Biology) και μέλος του Αντικαρκινικού Κέντρου Hollings (Hollings Cancer Center)
στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο Νότιας Καρολίνας (Medical University of South Carolina - MUSC) στο
Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας. Για την έρευνά του έχει πρόσφατα τιμηθεί με διάκριση και επιχορήγηση από το ίδρυμα Abney (Abney Scholar).
Έχει δημοσιεύσει ως τώρα 28 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά έντυπα, όπως Nature Cell Biology, Journal of Cell Biology, Cancer Research. Έχει παρουσιάσει και
δώσει πολυάριθμες ομιλίες σε τοπικά και διεθνή συνέδρια, όπως στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής
Εταιρίας Κυτταρικής Βιολογίας (American Society for Cell Biology). Διδάσκει Βιολογία του RNA στο
Medical University of South Carolina και επιβλέπει και έχει επιβλέψει πολυάριθμους φοιτητές και εκπαιδευόμενους στο εργαστήριο. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ιδίου και της ομάδας του επικεντρώνονται
στην μελέτη της αλληλεπίδρασης των κυτταρικών συνδέσεων με μόρια RNA και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τη φυσιολογική λειτουργία του κυττάρου, αλλά και πως μπορεί να οδηγήσουν στην
καρκινογένεση, ένα νέο πεδίο έρευνας που ο ίδιος πρωτοπόρησε στην ανακάλυψή του.
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ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ
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(Α΄ ΜΕΡΟΣ)

Οι προσπάθειες προσέγγισης μέχρι το 1261

Η

πρώτη άλωση της Βυζαντινής πρωτεύουσας από τους Λατίνους σταυροφόρους το 1204
επέφερε στους αμέσως επόμενους αιώνες της ζωής της αυτοκρατορίας μία έντονη κινητικότητα όσον αφορά τις ενέργειες προσέγγισης της Ανατολικής Εκκλησίας με την παπική της Δύσης. Εκ των πραγμάτων η κατάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως τη χρονιά ορόσημο
στην ιστορία ανάγκασε τους Βυζαντινούς υπηκόους να δεχθούν είτε δια της βίας, είτε δια της
πειθούς1, την αυθεντία της εκκλησίας της Ρώμης, όπως αυτή εκφραζόταν με το filioque και με
το παπικό πρωτείο. Ο Ρωμαίος ποντίφηξ, περιβεβλημένος με το κύρος του οικουμενικού επισκόπου, έβλεπε μέσω της κατάληψης της «σχισματικής» Βασιλεύουσας τη δική του κυριαρχία
να εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Ωστόσο παρέμεναν εμπόδιο οι νεοϊδρυθείσες αυτοκρατορίες Νικαίας και Τραπεζούντας καθώς και τα υπόλοιπα ορθόδοξα κράτη της
Ανατολικής Ευρώπης. Ο μουσουλμανικός κίνδυνος θα μπορούσε να τεθεί άνετα ως σημαντικός
καταλύτης στην αίτηση βοήθειας από πλευράς Βυζαντινών για την πλήρη υποταγή των τεσσάρων Πατριαρχείων της Ανατολής υπό την τιάρα του πάπα, όπερ και εγένετο, τουλάχιστον από
τη μεριά της πολιτικής εξουσίας. Δεν έλειψαν βεβαίως οι πρεσβείες μεταξύ των δύο πλευρών
και πριν την άλωση του 1204. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι ενωτικές πρωτοβουλίες αναλαμβάνονταν από τους βυζαντινούς αυτοκράτορες. Η επίσημη Εκκλησία βρισκόταν προ τετελεσμένων γεγονότων. Η ίδια δεν έκανε ποτέ το πρώτο βήμα να γεφυρωθεί το εκκλησιαστικό
χάσμα του 1054. Βρισκόταν πάντοτε μέσα στο παιχνίδι που έπαιζαν οι ηγέτες του βυζαντινού
κράτους, επικυρώνοντας ή αποδοκιμάζοντας την πολιτική τους ανάλογα με τις περιστάσεις.
Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία που καθόριζαν τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση
υπήρξαν από την πλευρά των βυζαντινών ο φόβος των σταυροφοριών, η απειλή των αλλοθρήσκων, η ανάγκη να διασφαλιστούν τα σύνορα της αυτοκρατορίας, ενώ από την πλευρά των παπικών η υποταγή της Εκκλησίας των «σχισματικών» Ελλήνων.
Ήδη, μετά το Σχίσμα του 1054 άρχισαν να πραγματοποιούνται οι πρώτες επαφές. Ο αυτοκράτωρ Μιχαήλ Παραπινάκης απευθύνθηκε στον πάπα Γρηγόριο Ζ΄ το 1073, ο οποίος σκέφθηκε να εκστρατεύσει κατά των Τούρκων, αλλά η έναρξη του αγώνα του κατά των βασιλέων της
Δύσης (ο περί περιβολής αγών) ματαίωσε τα σχέδια αυτά2. Είκοσι δύο χρόνια αργότερα ο πάπας Ουρβανός Β΄ κατόρθωσε να κινήσει σε σταυροφορία τους δυτικούς ηγεμόνες κατά των
Σελτζούκων Τούρκων, ύστερα από επαφές με τον Αλέξιο Κομνηνό. Προσβλέποντας στην ένω* Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται σε ευρύτερα χρονικά πλαίσια σε επόμενα τεύχη του περιοδικού ΒΕΡΟΙΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ.
1. Οι Λατίνοι σταυροφόροι μοίρασαν τα κατακτηθέντα εδάφη, καταφέροντας έτσι ένα καίριο πλήγμα στη συνοχή του ελληνικού τους πληθυσμού. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόστηκε το φεουδαρχικό σύστημα, αν και το σύστημα αυτό είχε ήδη εφαρμοστεί από τους Βυζαντινούς, γι’ αυτό και πολλοί από τους κατακτηθέντες δεν είχαν ιδιαίτερη δυσκολία να αναγνωρίσουν τα καινούρια τους αφεντικά. Για τον τεμαχισμό του κυρίως ελλαδικού εδάφους την
εποχή εκείνη Βλ. WOLFF R. L., The Latin empire of Constantinople, Madison, University of Wisconsin Press, 1969,
σελ. 190-193 και ΒΑΣΙΛΙΕΦ Α., Ιστορία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, Αθήνα 1954, σελ. 625.
2. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αρχιμ., Εκκλησιαστική Ιστορία, Εκδ. Οίκος ΑΣΤΗΡ, Αθήνα, σελ. 379.
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ση των Εκκλησιών και μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, ο πάπας είχε ετοιμάσει το 1098 τη μεγάλη
σύνοδο του Bari της Απουλίας, προπαρασκευασμένη με σκοπό εκτός των άλλων και την υποταγή των Ελλήνων της Κάτω Ιταλίας. Στη σύνοδο αυτή έλαβαν μέρος Έλληνες ιεράρχες και ο
μεγάλος Λατίνος θεολόγος Άνσελμος Καντερβουρίας. Η σύνοδος αναθεμάτισε τους αρνητές
του filioque, στρεφόμενη ευθέως κατά της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως3. Η πρώτη ουσιαστική επαφή μετά από τη σύνοδο του Bari υπήρξε το 1113, όταν ο πάπας Πασχάλης απέστειλε στη Βυζαντινή πρωτεύουσα τον αρχιεπίσκοπο Μεδιολάνου Πέτρο Χρυσολάνο, ο οποίος
ενώπιον του Αλεξίου Κομνηνού και των μελών της συνόδου ανέπτυξε την παπική καινοτομία
ως υγιή διδασκαλία της Εκκλησίας του Χριστού4.
Επόμενη ενωτική απόπειρα υπήρξε είκοσι δύο χρόνια αργότερα επί Ιωάννη Κομνηνού,
όταν ο Γερμανός βασιλιάς Λοθάριος Β΄ έστειλε τον Άνσελμο, επίσκοπο Άβελμπεργκ. Η δημόσια συζήτηση στο Ναό της του Θεού Σοφίας πέραν της δογματικής πλευράς είχε να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα του παπικού πρωτείου. Η σχισματική κατάσταση επέβαλε στον εκάστοτε
πάπα την ανάληψη ευθύνης ενώπιον του πληρώματος της Εκκλησίας του Χριστού, καθώς η
«σχισματοποίηση» του Βυζαντινού Πατριάρχου δημιουργούσε την αίσθηση μεγαλύτερης αντίληψης περί του δικού του πρωτείου. Η επόμενη απόπειρα επί Μανουήλ Κομνηνού είχε την ίδια
αποτυχία με την προηγούμενη5.
Οι πολιτικές ανακατατάξεις στον χώρο του Βυζαντίου, οι αλληλοεκθρονίσεις και τα πισώπλατα μαχαιρώματα δεν άργησαν να οδηγήσουν στην εξουθένωση των δυνάμεων της άλλοτε
κραταιάς αυτοκρατορίας και από την άλλη πλευρά να δελεάσουν τους σταυροφόρους στην κατάληψη της όμορφης πρωτεύουσάς της. Οι πάπες παράλληλα προσέβλεπαν στην υποταγή της
Ορθοδόξου Εκκλησίας, γι’ αυτό και οργάνωσαν με αρκετή μαεστρία την τέταρτη σταυροφορία.
Η άρση του Σχίσματος χωρίς υποχωρήσεις εκ μέρους τους και η επιβολή του παπικού πρωτείου
σε συνδυασμό με τις πολιτικές φιλοδοξίες των δυτικών ηγεμόνων, οδήγησαν τα βήματα των
σταυροφόρων έξω από τα τείχη της Βασιλεύουσας. Η άλωσή της στις αρχές του 13ου αιώνα
γράφτηκε με τα μελανότερα γράμματα στη βίβλο της παγκοσμίου ιστορίας. Οι «σχισματικοί»
βυζαντινοί, υπεύθυνοι για το χωρισμό Ανατολής και Δύσης, είχαν επιτέλους τιμωρηθεί από τα
όργανα της Θείας Πρόνοιας. Ο δρόμος της επιβολής των παπικών αξιώσεων ήταν πλέον ανοικτός. Οι κάτοικοι των κατακτημένων περιοχών υποχρεώθηκαν να τις εφαρμόσουν με τη βία. Το
filioque, η χρήση των αζύμων, η μνημόνευση του πάπα στη λειτουργία και η αναγνώριση του
πρωτείου του, ήταν τα στοιχεία εκείνα που θα δρομολογούσαν την ένωση. Λατίνοι κληρικοί και
μοναχοί κλήθηκαν να επανδρώσουν την Εκκλησία της Νέας Ρώμης και να την καθυποτάξουν
στην Παλαιά6, που προσέβλεπε ότι οι ορθόδοξοι κληρικοί θα αφομοιώνονταν από το λατινικό
στοιχείο, γι’ αυτό και προώθησε τη λατινική ιεραρχία. Ο νέος Πατριάρχης της πόλεως που υπήρξε η φρουρός της Ορθοδοξίας ήταν λατίνος. Ωστόσο οι Ορθόδοξοι δεν προσαρμόστηκαν
πλήρως στη νέα κατάσταση. Γι’ αυτό και ο πάπας Ιννοκέντιος Γ΄, ηθικός αυτουργός της αλώσεως, ανέλαβε πρωτοβουλία για συζήτηση των αμφισβητούμενων από τους Ορθοδόξους παπικών αξιώσεων και προκάλεσε διάφορες θεολογικές συζητήσεις. Τον Δεκέμβριο του 1204 ο α3. ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ, Εκκλησιαστική Ιστορία, Τόμος Β΄, Κωνσταντινούπολις 1886, σελ. 202.
4. Στη συζήτηση έλαβαν μέρος και διέπρεψαν οι κληρικοί θεολόγοι Ιωάννης Φουρνής, ηγούμενος της Μονής
του όρους Γάνου, ο επίσκοπος Νικαίας Ευστράτιος και ο ίδιος ο αυτοκράτορας Αλέξιος. Βλ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, Ιστορία του Σχίσματος, Λειψία 1867, σελ. 30 και ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ, Εκκλησιαστική Ιστορία, Τόμος Β΄, Κωνσταντινούπολις 1886, σελ. 203.
5. Ο πάπας καταδικάστηκε από τη σύνοδο που συγκρότησε ο Πατριάρχης Μιχαήλ το 1170. Βλ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, Ιστορία του Σχίσματος, Λειψία 1867, σελ. 33. Ο Στεφανίδης ωστόσο σημειώνει πως
στη σύνοδο αυτή οι μετασχόντες ήρθαν σε διάσταση απόψεων και αναγκάστηκαν να διακόψουν τις εργασίες της
χωρίς αναθεματισμό του πάπα. Βλ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αρχιμ., Εκκλησιαστική Ιστορία, Εκδ. Οίκος ΑΣΤΗΡ, Αθήνα, σελ. 381, υποσ. 2, όπου τα σχετικά με τη σύνοδο αυτή.
6. WOLFF R. L., The Latin empire of Constantinople, Madison, University of Wisconsin Press, 1969, σελ. 198.
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ντιπρόσωπός του, καρδινάλιος Πέτρος Καπουάνο, προήδρευσε σε συνέλευση στο Ναό της Αγίας Σοφίας, όπου συζητήθηκε το ζήτημα της ενώσεως, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα7. Το 1206
έγιναν τρεις νέες δημόσιες διαλέξεις. Οι Ορθόδοξοι επέδειξαν την ίδια αποφασιστικότητα στην
υπεράσπιση της πίστεως. Αυτό ανάγκασε τον Ιννοκέντιο να επιβάλει σκληρά μέτρα κατά των
απειθούντων. Ας σημειωθεί ότι το 1215 συνεκλήθη στο Λατερανό σύνοδος, στην οποία συμμετείχαν αντιπρόσωποι των λατινικών Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, που είχαν ιδρυθεί, όταν οι πόλεις αυτές έπεσαν στα χέρια των σταυροφόρων. Δεν
παρέστησαν Ορθόδοξοι, ούτε έγιναν συζητήσεις. Αποφασίστηκε μονάχα να διατηρήσουν οι
Ορθόδοξοι τα εκκλησιαστικά τους έθιμα8.
Ο πάπας παράλληλα συνειδητοποιούσε ότι θα έπρεπε να υποβληθεί στον κόπο της αλληλογραφίας και με τους Έλληνες της Νίκαιας, στην οποία κατέφυγαν όσα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα κατόρθωσαν να διασωθούν μετά την άλωση. Ο αυτοκράτορας της Νίκαιας Θεόδωρος
Λάσκαρης, θέλοντας να βελτιώσει την θέση των υπό των λατίνων καταδυναστευομένων Ορθοδόξων στην Κωνσταντινούπολη, δέχθηκε να συζητήσει με τον πάπα το θέμα της ενώσεως. Από
το χρονικό αυτό σημείο και εξής μέχρι και την δεύτερη άλωση από τους Τούρκους το 1453 όλοι
οι Έλληνες αυτοκράτορες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με
τούς πάπες, συζητώντας περί της ενώσεως στο τραπέζι των κατά μέρος ανταλλαγών. Η ανάγκη
της εδαφικής κυριαρχίας, ο ορατός πλέον κίνδυνος των αλλοθρήσκων, οι απειλές από τα κράτη
του βορρά, οι φόβοι για μελλοντικές σταυροφορίες κατά των Βυζαντινών, υποχρέωναν τους
αυτοκράτορες στη χρήση του μοναδικού διπλωματικού όπλου που τους είχε απομείνει, την αποδοχή του παπικού πρωτείου μέσω της αποδοχής της διδασκαλίας του filioque. Στη ζυγαριά
των διαπραγματεύσεων τοποθετήθηκαν από τη μία η παπική βοήθεια και από την άλλη το ξεπούλημα της Ορθοδοξίας. Όλοι οι ιστορικοί συγκλίνουν στο κοινό σημείο ότι οι ενωτικές προσπάθειες απέτυχαν, διότι και οι δύο πλευρές διαλέγοντο όχι καλή τη πίστει, αφού οι μεν πάπες
είχαν σκοπό να υποτάξουν την Ανατολική Εκκλησία, οι δε αυτοκράτορες ανέμεναν βοήθεια
από εκείνους9. Ο παράγοντας λαός διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ορθής
πίστεως. Ίσως ήταν τελικά ο καταλύτης που διέσωσε την ύπαρξη και ελευθερία της, παρά τις
απειλές των παπών, τις βιαιοπραγίες και τους διωγμούς, τις προσηλυτιστικές ενέργειες και την
προπαγάνδα των λατινοφρόνων, τις σκληρές τιμωρίες εκ μέρους των αυτοκρατόρων.
Ο διάδοχος του Λάσκαρη, Ιωάννης Δούκας Βατάτζης, δέχθηκε το 1234 τέσσερις λατίνους
μοναχούς απεσταλμένους του πάπα Γρηγορίου Θ΄ στη Νίκαια. Μετά από αρκετές συζητήσεις,
και αφού δεν υπήρξε ουσιαστικό αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η σύγκληση συνόδου στο Νυμφαίο της Σμύρνης10. Σε αυτήν κυριάρχησε ο Πατριάρχης Γερμανός, ο Νικηφόρος Βλεμμύδης
και ο φιλόσοφος Νικόλαος Καρύκης. Οι συζητήσεις, που αφορούσαν στο filioque, στο θέμα
των αζύμων και του καθαρτηρίου πυρός, διεξήχθησαν με πολλή σφοδρότητα και από τις δύο
πλευρές, πράγμα που εξέτεινε την μεταξύ τους απόσταση11. Η σύνοδος συνέταξε Όρο, όπου

7. Βλ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Αρχιεπ. Αθηνών, Απόπειραι ενώσεως των Εκκλησιών κατά τον
χρόνον της Φραγκοκρατίας εν Κων/πόλει (1204-1261), ΘΕΟΛΟΓΙΑ 14, 1936, σελ. 10.
8. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αρχιμ., Εκκλησιαστική Ιστορία, Εκδ. Οίκος ΑΣΤΗΡ, Αθήνα, σελ. 382. Να
σημειωθεί ότι η σύνοδος αυτή θεωρείται η απαρχή της Ουνίας.
9. Βλ. ΒΛΑΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ, Δοκίμιον ιστορικόν περί του σχίσματος της Δυτικής εκκλησίας, Αθήνα
1896, σελ. 75 και 115, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, Ιστορία του Σχίσματος, Λειψία 1867, σελ. 29 και
ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ, Εκκλησιαστική ιστορία, Τόμος Β΄, Κωνσταντινούπολις 1886, σελ. 202.
10. Για τη σύνοδο αυτή βλ. ΒΑΣΙΛΙΕΦ Α., Ιστορία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, Αθήνα 1954, σελ. 671-672.
11. ΦΕΙΔΑΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ, Θεολογικός διάλογος Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από του σχίσματος μέχρι της Αλώσεως, Αθήνα 1977, σελ. 27 και GILL JOSEPH, Eleven Emperors of Byzantium seek union..,
Eastern Churches Review, IX, 1-2, 1977, σελ. 74.
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τονιζόταν η διάκριση πέμψεως και εκπορεύσεως και πως το Πνεύμα είναι του Υιού, αλλά όχι εκ
του Υιού12.
Ο ίδιος πάπας τρία χρόνια αργότερα απαίτησε από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα την επιστροφή της Ανατολικής Εκκλησίας στην κυριαρχία του. Σε περίπτωση αρνήσεως απείλησε να
στρέψει κατ’ αυτού την προετοιμαζόμενη για τους Αγίους Τόπους σταυροφορία, απειλή την
οποία χρησιμοποίησε και ο διάδοχός του πάπας Ιννοκέντιος Δ΄ στη σύνοδο του Λουγδούνου το
1245. Βλέποντας όμως ότι η πολιτική αυτή δεν ήταν συμφέρουσα για την θετική εξέλιξη των
πραγμάτων, προτίμησε τη διαλλακτικότητα, στέλνοντας το έτος 1250 στη Νίκαια λατίνους
κληρικούς, για να συζητήσουν εκ νέου περί της ενώσεως. Υπήρξε ωστόσο επιφυλακτική η στάση του Βατάτζη, δεδομένου ότι ο πεθερός του, αυτοκράτωρ της Γερμανίας Φρειδερίκος Β΄, του
έστειλε επιστολή13 αποτρεπτική προς τις διαπραγματεύσεις και καταγγέλλουσα την δόλια πολιτική των αρχιερέων της Ρώμης14.
Ο Βατάτζης, προσβλέποντας με ιδιαίτερη επιμονή στο θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως,
δεν επιχείρησε να θέσει τέλος στις επαφές με τον Ιννοκέντιο. Ο θάνατος και των δύο ανδρών
δεν επέφερε μεταβολή στις εκατέρωθεν προσδοκίες και οραματισμούς. Ο διάδοχος όμως υιός
του Βατάτζη, Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρης, ενώ κατ’ αρχήν δέχθηκε τον διάλογο με τον νέο πάπα
Αλέξανδρο Δ΄, στη συνέχεια απέρριψε δεν ακολούθησε τις ενέργειες του πατέρα του, και απέρριψε τις παπικές αξιώσεις. Τις απόψεις του αυτοκράτορα συμμεριζόταν και ο Πατριάρχης Αρσένιος Αυτωρειανός.
Με την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Έλληνες το 1261 ανέλαβε τα ηνία της
εξουσίας ο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος15, ο οποίος αναγορεύθηκε αυτοκράτωρ, παραγκωνίζοντας
τον νόμιμο διάδοχο και κληρονόμο της βασιλείας Ιωάννη Λάσκαρη. Έχοντας την εύνοια του
στρατού, αλλά και του λαού της βασανισμένης Βασιλεύουσας που έβλεπε στο πρόσωπό του τον
σωτήρα και ελευθερωτή από τη λατινική κυριαρχία, προσπάθησε τα επόμενα χρόνια να διασφαλίσει τα σύνορα της ηγεμονίας του, χρησιμοποιώντας ως διπλωματικό μέσο την πολυπόθητη ένωση. Στην ιστορία πάντως το όνομά του θα συμπορεύεται με τον χαρακτηρισμό «λατινόφρων». Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι επί της βασιλείας του, χωρίς ωστόσο να προσμετράται
το τελικό αποτέλεσμα, οι επαφές Ανατολής και Δύσεως έφθασαν σε ένα κρίσιμο σημείο για την
πορεία της Ορθοδοξίας. Λόγω της ρευστής πολιτικής κατάστασης ο Μιχαήλ ήταν αποφασισμένος να περισώσει παντοιοτρόπως τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Ήδη από την ανάληψη της
εξουσίας απέστειλε στη Δύση πρεσβευτές, για να κατοχυρώσει την παπική εύνοια και να εξευμενίσει τα οξυμμένα πνεύματα των δυτικών ηγεμόνων. Η Δύση δεν είδε με καλό μάτι την επιστροφή της Νέας Ρώμης στα χέρια των «σχισματικών» Ελλήνων. Τα σχέδια των παπών για υποταγή της Ανατολής φάνηκε προς στιγμήν ότι ματαιώνονταν. Ο λατίνος βασιλιάς της Πόλεως
και διεκδικητής του χαμένου θρόνου Βαλδουίνος Β΄, διαφεύγοντας τους κινδύνους τον καιρό

12. Σχετικώς βλ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Ανέκδοτος συνοδικός όρος θεσπισθείς υπό της εν Νυμφαίω
συγκροτηθείσης συνόδου τω 1233 έτει, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Έτος Γ΄, τεύχος Ε΄, Κων/πολις 1882, σελ.73.
13. Η επιστολή του αυτοκράτορα της Γερμανίας προκαλεί το ενδιαφέρον, για τον λόγο ότι ένας ηγεμόνας της
Δύσεως αναγνωρίζει την ορθοδοξία των Ελλήνων σε μία εποχή που ο παπισμός ασκούσε πνευματική και συνάμα
πολιτική εξουσία στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Παρότι προφανώς υπήρχαν διαμάχες, συμπάθειες και αντιπάθειες μεταξύ των δυτικών ηγεμόνων και από αυτές τις παραμέτρους δεν ήταν δυνατόν να μένουν ανεπηρέαστοι οι
πάπες, ωστόσο εντυπωσιάζει το γεγονός ότι στην επιστολή του Γερμανού αυτοκράτορα θίγεται αυτός ο ίδιος ο θεσμός του παπικού πρωτείου, αλλά και το μέγα θεολογικό πρόβλημα του filioque. Η επιστολή του Φρειδερίκου στο
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, Ιστορία του Σχίσματος, Λειψία 1867, σελ. 51.
14. Βλ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Αρχιεπ. Αθηνών, Απόπειραι ενώσεως των Εκκλησιών κατά
τον χρόνον της Φραγκοκρατίας εν Κων/πόλει (1204-1261), ΘΕΟΛΟΓΙΑ 14, 1936, σελ. 20.
15. Περί του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου βλ. GEANAKOPOULOS D. J., Ο αυτοκράτωρ Μιχαήλ Παλαιολόγος,
Εκδόσεις Καραβία, Αθήνα 1969.
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της δεύτερης αλώσεως, έφθασε στην Ιταλία, ζητώντας επίμονα επικουρία από τον φράγκο βασιλιά Κάρολο, αλλά και από τον πάπα Ουρβανό Δ΄, προτείνοντας νέα σταυροφορία.
Βασικά αυτό που ενδιέφερε τον πάπα ήταν η αναγνώριση της δικής του πρωτοκαθεδρίας και
μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινούμενος κήρυξε σταυροφορία κατά των ανυπότακτων Ελλήνων Ορθοδόξων. Όμως κάτι τέτοιο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατον προς το παρόν από την πλευρά των
δυτικών ηγεμόνων. Οι μεταξύ τους συμπάθειες και αντιπάθειες πάγωσαν εκείνη τη χρονική στιγμή το θέμα κι έτσι ο Μιχαήλ κέρδισε χρόνο για να ασχοληθεί με την αναδιοργάνωση του στρατού, του ναυτικού και με την κατοχύρωση της άμυνας της Βυζαντινής πρωτεύουσας.
Έχουμε την άποψη ότι επί Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου, λόγω και του μακροβίου της ηγεμονίας
του, το ζήτημα της ενώσεως των Εκκλησιών απετέλεσε ένα σημαντικό τμήμα στην ιστορία των
αμφοτέρωθεν επαφών, καθότι από την περίοδο εκείνη και εφεξής εμφανίζονται ισχυρές Εκκλησιαστικές προσωπικότητες, έτοιμες να δώσουν τον αγώνα υπέρ ή κατά της ενώσεως16. Στα μέσα
του 13ου αιώνα οι Ιωάννης Βέκκος, Γεώργιος Μετοχίτης, Κωνσταντίνος Μελιτηνιώτης, Γρηγόριος Κύπριος, Μάξιμος Πλανούδης, Γεώργιος Παχυμέρης, ακόμη και ο υιός του Μιχαήλ, Ανδρόνικος, θα διασταυρώσουν τις πένες τους στη μάχη για την υπεράσπιση της αλήθειας.
Οι ενωτικές προσπάθειες επί των Παλαιολόγων Μιχαήλ και Ανδρονίκου

Μ

ετά την ανακατάληψη της Κωνσταντινουπόλεως η επόμενη κίνηση του Μιχαήλ ήταν
να προλάβει τις εξελίξεις από τον αρνητικό αντίκτυπο των γεγονότων του 1261. Θα
κατορθώσει τον επόμενο χρόνο να αποσοβήσει την δημιουργηθείσα ένταση και να
μετατρέψει την οργή του πάπα Ουρβανού Δ΄ σε μία ευνοϊκότερη στάση του απέναντι στο «σχισματικό» αυτοκράτορα. Το 1262 η Βυζαντινή αντιπροσωπεία θα διαβεβαιώσει τον πάπα για τις
αγαθές προθέσεις του Παλαιολόγου και για την ειλικρινή του διάθεση να ρυθμιστεί το θέμα της
ένωσης. Αν και ο Ουρβανός είχε ήδη κηρύξει σταυροφορία κατά της Κωνσταντινουπόλεως,
τελικά αναγνώρισε τον Μιχαήλ ως πιστό τέκνο και ευγενές μέλος της παπικής εκκλησίας και το
κυριότερο, το οποίο ενδιέφερε τον Μιχαήλ, ως αυτοκράτορα των Ελλήνων17. Την ίδια διπροσωπία επέδειξε και ο διάδοχος του Ουρβανού, πάπας Κλήμης Δ΄, επί των ημερών του οποίου
υπεγράφη η συνθήκη του Βίτερβο το Μάιο του 1267. Σύμφωνα με αυτήν οι δυτικές δυνάμεις
όφειλαν με επικεφαλής τον Κάρολο Ανδεγαυό να ελευθερώσουν την Κωνσταντινούπολη από
τον «σχισματικό» Μιχαήλ και να καταλάβουν όλα τα εδάφη της άλλοτε λατινικής αυτοκρατορίας της Ανατολής18. Από τη μια πλευρά οι πάπες ήταν σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Μιχαήλ19, ενώ από την άλλη επιχειρούσαν να βρουν κατάλληλες ευκαιρίες για τη βίαιη προσαγωγή της Ανατολής στην εξουσία τους.
Ο βυζαντινός αυτοκράτορας με διπλωματικό τρόπο θέλησε να οδηγήσει τις διαπραγματεύσεις στη σύγκλιση συνόδου με χαρακτήρα οικουμενικό, έτσι ώστε να μην υπήρχαν περιθώρια
αμφισβήτησης των προθέσεών του από την πλευρά της παπικής εκκλησίας. Η αποκατάσταση της
κοινωνίας Παλαιάς και Νέας Ρώμης ήταν γι’ αυτόν απαραίτητη προϋπόθεση της διασφάλισης των
16. Η κορωνίδα της θεολογικής διαμάχης ενωτικών και ανθενωτικών, η σύνοδος των Βλαχερνών το 1285, αποτελεί ίσως την πιο κερδοφόρο και αποδοτική συμβολή της ορθόδοξης θεολογίας στην αποσαφήνιση του δόγματος
περί της εκπόρευσης του Πνεύματος, μετά την εποχή του μεγάλου Φωτίου, σημειώνει ο Papadakis στο Late thirteenth century Byzantine Theology and Gregory II of Cyprus, The Byzantine Fellowship Lectures, 2, Brookline,
1975, σελ. 64-65.
17. Για τη στάση του Ουρβανού βλ. GEANAKOPOULOS D. J., Ο αυτοκράτωρ Μιχαήλ Παλαιολόγος, Εκδόσεις Καραβία, Αθήνα 1969, σελ. 130.
18. Για τη συνθήκη αυτή και τον ρόλο του Κλήμεντος Δ΄ βλ. στο ίδιο, σελ. 152-154.
19. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, Μιχαήλ Παλαιολόγος, PG 143, 811Α και 813Α. Κατά την πληροφορία του Παχυμέρη ο Παλαιολόγος το 1269 έστειλε στον βασιλιά της Γαλλίας, αδελφό του Καρόλου Ανδεγαυού, τους Ιωάννη Βέκκο και
Θεόδωρο Μελιτηνιώτη για να τον παρακαλέσει να μεσολαβήσει κατά της ετοιμαζόμενης σταυροφορίας κατ’ αυτού.
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συνόρων της ηγεμονίας του. Η Ρώμη από την άλλη υπολόγιζε στο κύρος της Εκκλησίας της
Κωνσταντινουπόλεως και στη δυνατότητα επιρροής της στα υπόλοιπα Ορθόδοξα Πατριαρχεία.
Σταθμός στις επαφές Λατίνων και Ορθοδόξων απετέλεσε η συνελθούσα στη Λυών της
Γαλλίας σύνοδος του 1274. Συνεκλήθη ως 14η οικουμενική από τον πάπα Γρηγόριο Ι΄, ο οποίος
ήταν θετικά διακείμενος απέναντι στον Μιχαήλ. Το 1272 είχε αποσταλεί στην Κωνσταντινούπολη ως παπικός πρέσβης ο Ιωάννης Παράστρων, για να μεταβιβάσει εκεί τις επιστολές του
πάπα, στις οποίες τονιζόταν η δυνατότητα της ενώσεως των Εκκλησιών επί τη βάσει των θέσεων της λατινικής ομολογίας του προκατόχου του, Κλήμεντος Δ΄, και προσεκαλούντο ο αυτοκράτωρ και ο Πατριάρχης να συμμετάσχουν στη σύνοδο της Λυών20. Οι σκοποί και οι στόχοι
της συνόδου ήταν η αναδιοργάνωση της παπικής εκκλησίας, η ένωση με τους Έλληνες και η
οργάνωση σταυροφορίας για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από τους μουσουλμάνους21.
Είχε προηγηθεί μία «ομολογία πίστεως» από τον ίδιο τον αυτοκράτορα επί πάπα Κλήμεντος Δ΄,
την οποία ο τελευταίος απέρριψε, αποστέλλοντας στον πρώτο λατινική ομολογία πίστεως.
Πρωτοστάτης στην ανθενωτική αντίδραση υπήρξε ο λόγιος χαρτοφύλακας Ιωάννης Βέκκος, ο οποίος ύστερα από προτροπή του τότε Πατριάρχου Ιωσήφ22 έλαβε τον λόγο στη διάσκεψη που συγκάλεσε ο Μιχαήλ23 για το θέμα της συμμετοχής στη μέλλουσα σύνοδο της Λυών και
υπερασπίστηκε με σοβαρότητα την ανθενωτική πλευρά, στρεφόμενος ευθέως κατά των υποχωρήσεων24 του αυτοκράτορα στις παπικές αξιώσεις25. Ο κατόπιν μαθητής του Βέκκου, Ιωάννης
Μελιτηνιώτης και ο μετέπειτα αντίπαλός του στην έριδα για το filioque Γεώργιος Κύπριος όρμησαν μάλιστα να επιτεθούν εναντίον του26. Ένεκα της στάσεώς του θα οδηγηθεί στη φυλακή,
20. ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η εκπόρευσις του Αγίου Πνεύματος κατά τους συγγραφείς του 13ου αιώνος, Εκδ. Οίκος Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 1990, σελ. 61.
21. Για το θέμα βλ. FRANCHI A., Il concilio di Lione, Roma 1965.
22. Κατά τον Papadakis ο Ιωσήφ δεν ήταν αντίθετος σε μία σύνοδο οικουμενικού χαρακτήρα που θα επίλυε το
πρόβλημα του Σχίσματος. Σε αντίθεση όμως με την πολιτική των παπών που αξίωναν υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πίστευε πως θα έπρεπε να τεθούν υπό συζήτηση όλες οι απαιτήσεις των παπών και να μην γίνουν άκριτα και
χωρίς τουλάχιστον διάλογο αποδεκτές, αλλά και πως για τη σύγκλιση οικουμενικής συνόδου ήταν απαραίτητη η συμφωνία με τα άλλα Πατριαρχεία της Ανατολής, διότι στην περίπτωση που το Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως
προχωρούσε στην ένωση χωρίς τη συμμετοχή και των υπολοίπων, αυτομάτως θα απεκόπτετο από την εκκλησιαστική
μαζί τους κοινωνία. Βλ. επίσης PAPADAKIS AR., Ecumenism in the thirteenth century: The Byzantine case, St. Vladimir’s Theol. Quarterly, v. 27, n. 3, 1983, σελ. 211, 213 και 214. Για το ίδιο θέμα βλ. NICOL DONALD, Byzantine requests for an ecumenical council in the 14th century, Annuarium Historiae Conciliorum, 1, 1969, σελ. 73.
23. Ο Geanakoplos εξαίρει την διπλωματική δεινότητα του Μιχαήλ, μια και ο αυτοκράτορας από το ένα μέρος
έδινε έμφαση στην ανάγκη της ένωσης, προσπαθώντας να φανεί θετικός στις παπικές απαιτήσεις και από το άλλο
μέρος ελαχιστοποιούσε τη σημασία της, με σκοπό να κερδίσει τη συμπαράσταση του Βυζαντινού κλήρου, διαβεβαιώνοντας περί του απαράλλακτου και απαραβίαστου της πίστεως. Βλ. GEANAKOPLOS DENO, Michael VIII
Paleologus and the union of Lyons, The Harvard Theological Review, XLVI, 1953, σελ. 81.
24. Ο Μιχαήλ δικαιολογούσε την πρωτοβουλία του για την υπερπήδηση των ουσιαστικών διαφορών Ορθόδοξης και παπικής εκκλησίας στην ανάγκη άσκησης μιας «Οικονομίας», μπροστά στον ορατό κίνδυνο. Ήταν πολύ
έξυπνη από την πλευρά του η αναφορά σε «πολέμους και χυθησόμενα αίματα», καθώς στόχευε να ευαισθητοποιήσει
τη μνήμη των μελών της συνόδου για τις δύσκολες στιγμές της λατινοκρατίας. Βλ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, Μιχαήλ Παλαιολόγος, PG 143, 827Α και 837Β.
25. Το μνημόσυνο του πάπα στη λειτουργία, το έκκλητο και το πρωτείο ήταν τα τρία σημεία στα οποία δινόταν η έμφαση στη διάσκεψη από την ενωτική πλευρά. Ωστόσο ο Μιχαήλ ανέλαβε τον αγώνα να αποδείξει -και πιθανόν να το πίστευε- ότι τα σημεία αυτά ήταν χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Η απόσταση που χώριζε τους δύο επισκοπικούς θρόνους διασφάλιζε την Ορθόδοξη Εκκλησία από τον κίνδυνο της ουσιαστικής υποταγής της στη Ρώμη.
Βλ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, Μιχαήλ Παλαιολόγος, PG 143, 828ΑΒ και 841ΑΒ-842ΑΒ. Σημαντική ωστόσο η
παρατήρηση του Αραμπατζή ότι «η μεθοδολογία, με την οποία τα παρουσίαζε, φανερώνει αν όχι άγνοια, σίγουρα την
ηθελημένη αποσιώπηση της εσωτερικής τους δυναμικής και του εξωτερικού τους κύρους στην ιστορία των σχέσεων
των δύο εκκλησιών». ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Η σύνοδος της Λυών: Πρόσωπα και Θεολογία, Διδακτορική
διατριβή υποβληθείσα στο Τμ. Ποιμ. και Κοινων. Θεολ. Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 150.
26. ΞΕΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ιωάννης Βέκκος και αι θεολογικαί αντιλήψεις αυτού, Αθήναι 1981, σελ. 35.
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όπου θα βομβαρδίζεται με παραχαραγμένα πατερικά κείμενα, στα οποία η διδασκαλία του filioque ήταν ευλογοφανής. Ο Παλαιολόγος με τη συνδρομή των πέριξ αυτού κληρικών συνέταξε Τόμο πίστεως27, υπερασπιζόμενος τη λατινική διδασκαλία και την απέστειλε στη σύνοδο. Οι Ορθόδοξοι στη σύνοδο των επισκόπων από την πλευρά τους συνέταξαν αντί-Τομο, πράγμα που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας ο Γεώργιος Παχυμέρης και ο Ιώβ Ιασίτης28.
Ο Ιωάννης Βέκκος μέσα από την φυλακή, έχοντας μελετήσει τα αλλοιωμένα συγγράμματα
των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας29, καθώς και του Νικηφόρου Βλεμμίδη, πείστηκε πως οι
διαφορές των Εκκλησιών δεν ήταν αυτές που εξαρχής νόμιζε και άρχισε να στρέφεται προς την
ενωτική παράταξη30. Η κατόπιν πιέσεων παραίτηση του Πατριάρχου Ιωσήφ ήταν η κατάλληλη
ευκαιρία να έλθει στο προσκήνιο ο πριν ανθενωτικός και νυν συμμεριζόμενος την πολιτική του
Μιχαήλ. Το 1275 ένα χρόνο μετά την Λυών ανελίσσεται στον πατριαρχικό θρόνο31. Ο Μιχαήλ
είχε αποκτήσει επιτέλους ένα σημαντικό σύμμαχο και μπορούσε να προχωρήσει απροσκόπτως
προς την εφαρμογή των αποφάσεων της συνόδου του 1274. Το πρόσωπο του Βέκκου αποτελούσε την πλέον ενδεδειγμένη λύση για την εξασφάλιση και παγίωση της εκκλησιαστικής ειρήνης, που εκείνο τον καιρό ήταν το ζητούμενο από την πλευρά του Μιχαήλ.
Στη σύνοδο του 1274 είχαν αποσταλεί ως εκπρόσωποι του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ο πρώην Πατριάρχης Γερμανός Γ΄, ο επίσκοπος Νικαίας Θεοφάνης και ο Γεώργιος Ακροπολίτης. Οι τρεις άνδρες έγιναν με ενθουσιασμό δεκτοί από τους συμμετέχοντες στη
σύνοδο, η οποία είχε προ καιρού ξεκινήσει τις εργασίες της. Απέδωσαν στον πάπα Γρηγόριο
τα σχετικά έγγραφα, στα οποία ο αυτοκράτωρ χαιρέτιζε τη σύνοδο. Στην εορτή των Αγίων
Αποστόλων τελέστηκε πανηγυρική λειτουργία, στην οποία ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο
διαβάστηκαν στα Ελληνικά και Λατινικά, όπως και το σύμβολο της πίστεως με την προσθήκη
φυσικά του filioque32. Ο διάσημος καρδινάλιος Bonaventura κήρυξε από άμβωνος, επιση27. Ο Τόμος συνετέθη από τον Κωνσταντίνο Μελιτηνιώτη και τον Γεώργιο Κύπριο, μετέπειτα Πατριάρχη Γρηγόριο
και ανθενωτικό. Βλ. στο ίδιο, σελ. 170, υποσ. 2 και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, Μιχαήλ Παλαιολόγος, PG 143, 832Α.
28. ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ, Εκκλησιαστική ιστορία, Τόμος Β΄, Κωνσταντινούπολις 1886, σελ. 211. Ο Αραμπατζής υποστηρίζει πως η πληροφορία του Παχυμέρη για τη σύνταξη του αντι-Τόμου έχει παρερμηνευθεί. Οι Παχυμέρης και
Ιώβ απλώς ανέλαβαν χρέη πρακτικογράφων, κατόπιν ανάθεσης από τη σύνοδο του έργου της συγγραφής. Βλ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Η σύνοδος της Λυών: Πρόσωπα και Θεολογία, Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 181-188.
Το επίμαχο χωρίο του Παχυμέρη σε: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, Μιχαήλ Παλαιολόγος, PG 143, 833ΑΒ.
29. Στο ίδιο, σελ. 834ΑΒ-835Α. Περί των αλλοιώσεων χωρίων συγγραμμάτων των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας βλ. ΣΑΒΒΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Αρχιμανδρ., Χρήσις και παράχρησις χωρίων του Μ. Βασιλείου εις τας
συζητήσεις περί filioque, Ανάτυπο από ΘΕΟΛΟΓΙΑ τ. ΞΖ΄ τεύχος Α΄, Αθήνα 1996 και του ιδίου, Αναφορές κατά
τον ΙΓ΄αιώνα στο Βυζάντιο για αλλοιώσεις έργων και χωρίων του Αγ. Γρηγορίου Νύσσης, Ανάτυπο από ΘΕΟΛΟΓΙΑ, τ. ΞΣΤ΄ τεύχος Α΄, Αθήνα 1995. Επίσης βλ. ΞΕΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ιωάννης Βέκκος και αι θεολογικαί αντιλήψεις αυτού, Διατριβή επί διδακτορία, Αθήναι 1981, σελ. 62-65. Κατά τον Schmemann οι λατινόφρονες του Βυζαντίου «ανέσκαψαν όχι λιγότερα από 600 χωρία από Πατέρες, τα οποία δικαιολογούσαν τις απόψεις τους», Al.
Schmemann, Ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, 1951, σελ. 236. Επίσης ο Γρηγόριος Κύπριος
έγραφε για τον Βέκκο: «Και αυτών (των Πατέρων) και αυτά παραφθείρει τα ρήματα», ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ,
Έκθεσις του Τόμου της πίστεως κατά του Βέκκου PG 142, 243Α.
30. Δε διστάζει να γράψει εναντίον του μεγάλου προμάχου της Ορθοδοξίας Πατριάρχου Φωτίου. Βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ, Αντιρρητικά του λόγου, ον ο Φώτιος κατά Λατίνων πρός τινα φιλόσοφον Ευσέβιον έγραψε, PG 141,
7428-864 και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΟΧΙΤΗΣ, Αντίρρησις των ων συνεγράψατο Μανουήλ ο του Κρήτης ανεψιός, PG
141, 1400D- 1401A. Την ίδια κατηγορία που οι λατινόφρονες είχαν προσάψει στον Φώτιο, αυτήν της ανάβασης στον
Πατριαρχικό θρόνο από φιλοδοξία, εγωϊσμό και προτίμηση της ανθρώπινης δόξας από την θεία, προσάπτει και το
ανώνυμο κείμενο κατά του Βέκκου που εξεδόθη από την Lila. Βλ. LILA S., Un opuscolo polemiko anonimo contro il
patriarca Becco di Constantinopoli, BYZANTION, XL, 1970, Bruxelles, σελ. 87-89.
31. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ, Αντιρρητικά του λόγου, ον ο Φώτιος κατά Λατίνων πρός τινα φιλόσοφον Ευσέβιον
έγραψε, PG 141, σελ. 857ΑΒ-858ΑΒ.
32. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Η σύνοδος της Λυών: Πρόσωπα και Θεολογία, Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 234.
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μαίνοντας τη σημασία της ενώσεως33. Κατά τη διάρκεια της συνόδου ο Γεώργιος Ακροπολίτης έδωσε ως εκπρόσωπος του Μιχαήλ όρκο πίστεως στην ένωση, διαβάζοντας τη σχετική
ομολογία πίστεως του τελευταίου34. Η σύνοδος διακήρυξε την ένωση των Εκκλησιών35 και
καταδίκασε όσους δεν αποδέχονταν εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού36.
Η εφαρμογή ωστόσο των αποφάσεών της ήταν ένα πρόβλημα δυσεπίλυτο για τον βυζαντινό αυτοκράτορα. Ο Πατριάρχης Ιωσήφ δεν είχε ακόμη παραιτηθεί και επηρέαζε σημαντικά
τις κινήσεις των ανθενωτικών. Ο πιστός λαός δεν ήταν διατεθειμένος να προδώσει τα ορθόδοξα ιδεώδη37. Η αντίδραση του κλήρου έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη διατήρηση της Ορθοδοξίας. Σημαντικός πυρήνας αντιδράσεως αποτέλεσαν και οι οπαδοί του απομακρυνθέντος από
τον Πατριαρχικό θρόνο Αρσενίου. Η υπογραφείσα ένωση δεν εξέφραζε το φρόνημα των Ορθοδόξων, αλλά μονάχα την πολιτική σκοπιμότητα εκ μέρους του Παλαιολόγου, γι’ αυτό και
ήταν καταδικασμένη να αποτύχει στον σκοπό σύγκλησής της38. Από την πλευρά τους οι παπικοί περίμεναν ο καισαροπαπισμός του Μιχαήλ να ήταν ικανοποιητικά καταναγκαστικός και
πιεστικός προς την Ορθόδοξη Εκκλησία, ώστε να συμμορφωθεί προς τις επιταγές της Λυών39.
Η χρήση βίας όξυνε την κατάσταση και δημιούργησε περισσότερα προβλήματα. «Πάντα ήσαν ενεργά τω βασιλεί», γράφει ο Νικηφόρος Γρηγοράς, «δημεύσεις, εξορίαι, φυλακαί, οφθαλμών αφαιρέσεις, μάστιγες, χειρών εκτομαί»40. Ακόμη και μέλη της οικογένειάς του δοκί33. Ο Ρωμαϊοκαθολικός Franchi τονίζει τη συμβολή του Bonaventura πριν και κατά τη διάρκεια της συνόδου.
Για τον Bonaventura βλ. FRANCHI A., Il concilio di Lione, Roma 1965.
34. Ο Ιωάννης Καρμίρης, προχωρώντας σε αντιπαραβολή του ελληνικού και λατινικού κειμένου της ομολογίας
που υπέγραψε ο Μιχαήλ με αποσπάσματα πολύ παλαιοτέρων παπικών επιστολών, καταλήγει στο συμπέρασμα πως η
συγκεκριμένη ομολογία δεν ήταν προϊόν της γραφίδος του Μιχαήλ, αλλά μία έτοιμη και προκατασκευασμένη από τους
λατίνους ομολογία, την οποία εκείνος απλώς υπέγραψε. Βλ. ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η αποδιδόμενη εις τον Μιχαήλ
Η΄ Παλαιολόγον λατινική ομολογία πίστεως του 1274, Αρχείον Εκκλ. και Κανονικού Δικαίου, 2, 1947, σελ. 127-147.
35. Πολύ σωστά ο Geanakoplos υποστηρίζει ότι αυτό που ο πάπας Γρηγόριος ανέμενε από τη σύνοδο δεν ήταν
επίσημες θεολογικές συζητήσεις, πράγμα που δεν έγινε, αλλά απλώς επικύρωση της ενώσεως, η οποία είχε για εκείνον ήδη επιτευχθεί ύστερα από τις διαπραγματεύσεις των απεσταλμένων του με τον αυτοκράτορα Μιχαήλ. Βλ.
GEANAKOPLOS DENO, Bonaventura, the two mendicant orders and the Greeks at the council of Lyons, The orthodox Churches and the West, OXFORD, 1976, σελ. 208.
36. Πρακτικά της συνόδου δεν διεσώθησαν. Ένα κείμενο ωστόσο φέρεται να περιέχει τον όρο της συνόδου του
1274. Περισσότερα βλ. ΖΟΙΡΝΙΚΑΒΙΟΣ ΑΔΑΜ, Αι λοιπαί δώδεκα των ΙΘ΄ πραγματειών περί της εκπορεύσεως του
Αγίου Πνεύματος εκ μόνου του Πατρός, Πετρούπολις 1797, σελ. 578-579.
37. Πέραν τούτου ένας σημαντικός λόγος που οι Βυζαντινοί δεν ήθελαν να ακούσουν για ένωση ήταν οι μνήμες από την Άλωση του 1204 και η μετέπειτα λατινοκρατία. Για τον λόγο αυτό δεν υπήρχαν μονάχα δογματικές και
λειτουργικές αιτιάσεις στη γενικευμένη αντίδραση κατά της πολιτικής του Μιχαήλ, αλλά και τέτοιες που άπτονταν
του πατριωτικού αισθήματος των κατοίκων της Κωνσταντινουπόλεως. Η φράση «Φράγκος καθέστηκας», που απηύθυναν οι κάτοικοί της σε απεσταλμένο στη Λυών που είχε επιστρέψει, δείχνει ότι για τους Έλληνες η απώλεια της
πίστεως σήμαινε και απώλεια της εθνικότητας. Για την άποψη αυτή βλ. στο ίδιο, σελ. 185 και του ιδίου, On the
schism of the Greek and Roman Churches, The Greek Orthodox Theol. Review, 1, 1954, σελ. 19, υποσ. 12.
38. Η προσπάθεια του Μιχαήλ να υποχρεώσει την Εκκλησία να μπει στο παιχνίδι των πολιτικών διαπραγματεύσεων σε βάρος της πίστης φανερώνει την συγκεχυμένη σκέψη όσων ήταν θιασώτες του καισαροπαπισμού στο Βυζάντιο
την εποχή εκείνη. Σε μία πολύ καλή ιστορική μελέτη εξετάζονται οι παράμετροι της πολιτικής του Μιχαήλ για το θέμα
των επαφών που προετοίμασαν τη σύνοδο του 1274. Βλ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Η σύνοδος της Λυών: Πρόσωπα
και Θεολογία, Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1994.
39. PAPADAKIS AR., Ecumenism in the thirteenth century: The Byzantine case, St. Vladimir’s Theol. Quarterly, v. 27, n. 3, 1983, σελ. 215.
40. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, Ιστορία του Σχίσματος, Λειψία 1867, σελ. 68. Περί των βασανιστηρίων και των ταλαιπωριών των Ορθοδόξων από τους λατινόφρονες βλ. ΒΛΑΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ, Δοκίμιον
ιστορικόν περί του σχίσματος της Δυτικής εκκλησίας, Αθήνα 1896, σελ. 93-97. Παραπλήσιο με το θέμα είναι και το
έργο του Ιωάννη Αναστασίου, Ο θρυλούμενος διωγμός των Αγιορειτών υπό Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου και του Ιωάννου Βέκκου, Θεσσαλονίκη 1963, όπου ο συγγραφέας υποστηρίζει πως ο Μιχαήλ στήριξε οικονομικά τις μονές του
Άθω, παρέχοντας προνόμια σε αυτές και πως είναι λανθασμένη η άποψη που θέλει τον Μιχαήλ να διώκει τους Αγιο-

ντίδας αποκτούν νέες διαστάσεις: με ανανεωμένα τα Διοικητικά Συμβούλια, τόσο του Αδελφάτου, όσο και του Ιδρύματος, με διακριτική (αλλά αδιάκοπη) υποκίνηση δωρητών και χορηγών,
με (άτυπη) συγκρότηση ενός τοπικού δικτύου εθελοντών, και με αφιέρωση άφθονου προσωπικού χρόνου και εργασίας, το Ίδρυμα αρχίζει σταδιακά να ανασυγκροτείται.
Από δωρεές και εργασίες, που προσφέρθηκαν (και προσφέρονται) εκ μέρους άλλων Φορέων, Ιδρυμάτων, Συλλογικοτήτων, τοπικών επιχειρήσεων και πολιτών της τοπικής κοινωνίας,
και με την εντεινόμενη προσπάθεια της Διοίκησης και του Προσωπικού του Ιδρύματος, συντε59
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ
λέσθηκαν (και συντελούνται) πολλές δράσεις για την αναβάθμιση των δομών του Ιδρύματος
όπως: τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης όλου του (νέου) κτηρίου όπου στεγάζεται το Ίδρυμα,
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[Paul Magdalino,
Η Αυτοθόδοξη θεολογική παράδοση. Την επιστολή των Αγιορειτών βλ. σε ΒΛΑΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ, Δοκίμιον ιστορικόν
περί του σχίσματος της Δυτικής εκκλησίας, Αθήνα 1896, σελ. 97-111.
41. Οι αντιδρώντες στη Λυών κατάφεραν να διεισδύσουν στις τάξεις των αξιωματούχων και της αυτοκρατορικής οικογένειας. Η αδελφή του Μιχαήλ, Ευλογία, η οποία στο παρελθόν είχε ενθαρρύνει τις φιλοδοξίες του αδελφού
της, βρισκόταν τώρα στο αντίπαλο στρατόπεδο. Ο πρωτοαστράτωρ Ανδρόνικος Παλαιολόγος, ο Πιγκέρνης Μανουήλ Ραούλ, ο αδελφός του Μιχαήλ Ισαάκιος και ο ανεψιός του Ιωάννης κλείστηκαν στη φυλακή. Ο Μιχαήλ Ολόβωλος, Μέγας Ρήτωρ και έμπιστος σύμβουλος του Παλαιολόγου, υπέστη φοβερά βασανιστήρια, όπως και ο Μέγας
Λογοθέτης Θεόδωρος Μουζάλων, ο γιός του Γεωργίου Ακροπολίτου, οι μοναχοί Μελέτιος, Γαλακτίων, Λάζαρος,
Μακάριος Περιστέρης. κ.ά. Βλ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, Μιχαήλ Παλαιολόγος, PG 143, 945-960.
42. GEANAKOPOULOS D. J., Ο αυτοκράτωρ Μιχαήλ Παλαιολόγος, Εκδόσεις Καραβία, Αθήνα 1969, σελ. 206.
43. ΞΕΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ιωάννης Βέκκος και αι θεολογικαί αντιλήψεις αυτού, Διατριβή επί διδακτορία,
Αθήναι 1981, σελ. 40.
44. GILL JOSEPH, John Beccus, Patriarch of Constantinople, BYZANTINA, 7, 1975, σελ. 256-257. Για την
«Τομογραφία», το σχετικό κείμενο του Βέκκου, βλ. στο άρθρο του ιδίου, The Church union and the Council of Lyon,
Orientalia Christiana Periodica, 40, 1974, σελ. 22-28.
45. Η επιστολή-ομολογία πίστεως του Βέκκου στο ίδιο, σελ. 34-40.
46. Σε συνοδική επιστολή προς τον πάπα καταδικάζονταν ως σχισματικοί και οι δύο ηγεμόνες Θεσσαλίας και
Ηπείρου. Η επιστολή σε: ΖΟΙΡΝΙΚΑΒΙΟΣ ΑΔΑΜ, Αι λοιπαί δώδεκα των ΙΘ΄ πραγματειών περί της εκπορεύσεως
του Αγίου Πνεύματος εκ μόνου του Πατρός, Πετρούπολις 1797, σελ. 608-609. Επίσης βλ. MERCATI ANGELO,
Note su un documento di Giovanni Beccos, Orientalia Christiana Periodica, XXI, 1955.
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ληνα αυτοκράτορα πλήρη υποταγή και εγκατάσταση καρδιναλίου στην Βασιλεύουσα47. Η αδυναμία
για πλήρη εφαρμογή των παπικών αξιώσεων και η γενική κατακραυγή οδήγησαν τον Πατριάρχη
Ιωάννη Βέκκο σε παραίτηση τον Μάρτιο του 1279. Ίσως ήταν μία κίνηση αντιπερισπασμού για να
κατευναστούν τα οξυμμένα πνεύματα των Ορθοδόξων, διότι ο αυτοκράτορας δεν προέβη σε εκλογή
νέου Πατριάρχου. Λίγους μήνες αργότερα θα επανέλθει και πάλι στο προσκήνιο.
Το 1281 διαδέχθηκε τον Νικόλαο ο Μαρτίνος Δ΄, ο οποίος ήταν υποστηρικτής της ηγεμονίας της Σικελίας και για τον λόγο αυτό σφόδρα αντικείμενος στο Μιχαήλ. Οι απεσταλμένοι
του τελευταίου Λέων Ηρακλείας και Θεοφάνης Νικαίας εκδιώχθηκαν κακήν κακώς και ο Βυζαντινός αυτοκράτορας αφορίστηκε για μία ακόμη φορά48. Τα νέα δεδομένα στην παπική αυλή
ασφαλώς δεν ήταν ευχάριστα. Ο νέος πάπας επιθυμούσε την επιστροφή της χαμένης λατινικής
αυτοκρατορίας στα χέρια του Σικελού ηγεμόνα. Ευτυχώς για τον Μιχαήλ τα γεγονότα του «Σικελικού εσπερινού» έσωσαν την κατάσταση. Μία καινούρια σταυροφορία θα είχε τραγικά αποτελέσματα. Οι μνήμες του 1204 ήταν ακόμη νωπές.
Με τον θάνατό του το 1282 το έργο της Λυών κατέρρευσε οριστικώς, καθώς η επίσημη
εκκλησιαστική πολιτική έναντι της ενώσεως έμελλε να αλλάξει. Ο διάδοχός του Ανδρόνικος,
αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του πατέρα του, εμφανίστηκε ως υπερασπιστής των καταδιωγμένων ανθενωτικών. Είχε απεμπολήσει τις παλαιότερες ενωτικές συνθήκες και τις λατινικές
ομολογίες πίστεως που συνυπέγραψε με τον πατέρα του κάτω από την πίεση των πραγμάτων.
Αποκήρυξε την ενωτική πολιτική και εργάστηκε για την αποκατάσταση της εκκλησιαστικής
ειρήνης στα όρια της ηγεμονίας του. Το σχίσμα των Αρσενιατών που είχε ταλαιπωρήσει το Βυζάντιο κατά το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα αποκαταστάθηκε επί των ημερών του49. Πέραν
τούτου και για το θέμα που μας ενδιαφέρει ο Ανδρόνικος βρήκε την ευκαιρία να απομακρύνει
από τον πατριαρχικό θώκο τον λατινόφρονα Βέκκο, επαναφέροντας τον παλαιότερα παραιτηθέντα Ιωσήφ50. Η απομάκρυνσή του όμως δεν κόπασε την εναντίον του δυσμένεια κλήρου και
λαού. Έτσι στις 5-8 Ιανουαρίου 1283 συνεκλήθη προς αποκατάσταση των εκκλησιαστικών
πραγμάτων σύνοδος από μοναχούς, η οποία εξέδωσε ψήφισμα που αναφερόταν στην ανάγκη της
καθαίρεσής του51. Προς τον σκοπό αυτό ο Ανδρόνικος συγκαλεί την πρώτη σύνοδο των Βλαχερνών, η οποία καταδικάζει και καθαιρεί τον Βέκκο52. Η εξορία στην Προύσα είναι η επόμενη τιμωρία από την πλευρά της πολιτικής εξουσίας. Στη σύνοδο ο Βέκκος υποχρεώθηκε να υπογράψει λίβελο53 κατά των κακοδοξιών του54. Εκτός αυτού καθαιρέθηκαν και οι ομόφρονές του, Ιωάννης Μελιτηνιώτης και Γεώργιος Μετοχίτης, καθώς και ο Θεοφάνης Νικαίας, ως συλλειτουργός των παπι47. Οι απαιτήσεις του πάπα Νικολάου ξεκινούσαν από το δεδομένο ότι η ενότητα στην πίστη δεν επιτρέπει διαφορά στην ομολογία και κατά συνέπεια στην ανάγνωση του Συμβόλου της πίστεως. Η πολιτική αυτή ήταν σύμφωνη με
του προκατόχου του, καθώς δεν υπήρχαν περιθώρια συζήτησης των θεμάτων που ήταν στο προσκήνιο. Έπρεπε οι «σχισματικοί Έλληνες» να αποδεχθούν άνευ όρων αυτό που υπαγόρευαν οι περιστάσεις. Μία ένωση όχι αποτέλεσμα διαλόγου, αλλά στην ουσία «επιστροφή» χωρίς άλλες αξιώσεις στην παπική εκκλησία. Βλ. σχετικά GEANAKOPLOS
DENO, On the schism of the Greek and Roman churches, The Greek Orthodox Theol. Review, 1, 1954, σελ. 20-23.
48. Για το κείμενο του αφορισμού βλ. ΖΟΙΡΝΙΚΑΒΙΟΣ ΑΔΑΜ, Αι λοιπαί δώδεκα των ΙΘ΄ πραγματειών περί
της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος εκ μόνου του Πατρός, Πετρούπολις 1797, σελ. 613.
49. Περισσότερα για το θέμα βλ. ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣ, Το κίνημα των Αρσενιατών, Εκδ. ΔΟΜΟΣ, Αθήνα 1999.
50. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, Ανδρόνικος Παλαιολόγος, PG 144, 22Α-25ΑΒ.
51. ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η εκπόρευσις του Αγίου Πνεύματος κατά τους συγγραφείς του 13ου αιώνος, Εκδ. Οίκος Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 1990, σελ. 77.
52. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, Ανδρόνικος Παλαιολόγος, PG 144, 39ΑΒ-42Α.
53. Ο Γρηγόριος Κύπριος μας πληροφορεί ότι ο Βέκκος συνέθεσε, έγραψε και υπέγραψε ο ίδιος τον λίβελλο. Βλ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ, Έκθεσις του Τόμου της πίστεως κατά του Βέκκου PG 142, 237Α και 238Β. Όμως ο λίβελλος,
όπως λέγει ο Παχυμέρης, είχε συνταχθεί εκ των προτέρων και όχι από τον ίδιο τον Βέκκο. Για το θέμα βλ. ΞΕΞΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ιωάννης Βέκκος και αι θεολογικαί αντιλήψεις αυτού, Διατριβή επί διδακτορία, Αθήναι 1981, σελ. 50.
54. Για τον λίβελλο του Βέκκου βλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ, Έκθεσις του Τόμου της πίστεως κατά του Βέκκου PG 142, 237Β-238Β, όπου παρατίθεται το σχετικό κείμενο που υπέγραψε ο Βέκκος.
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κών στη Λυών το 127455. Από την εξορία ο Βέκκος δεν έπαυσε να γράφει υπέρ της ενώσεως56, ζητώντας να επανεξεταστεί το ζήτημα της απομάκρυνσής του από τον πατριαρχικό θρόνο σε μία
μείζονα σύνοδο. Πράγματι προς τον σκοπό αυτό συνεκλήθη από τον Ανδρόνικο η λεγόμενη δεύτερη σύνοδος των Βλαχερνών το 128557. Σε αυτήν κυριάρχησε ο διάδοχος του Ιωσήφ, Γρηγόριος
ο Κύπριος, με τη συμπαράσταση του Μεγάλου Λογοθέτη Θεοδώρου Μουζάλων και του Γεωργίου Μοσχάμπαρ58. Οι συζητήσεις περιέλαβαν τις περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος απόψεις των λατινοφρόνων. Ο Θεόδωρος Μουζάλων σημείωσε ότι η διδασκαλία του Ιωάννη Δαμασκηνού περί του δια του Λόγου Προβολέως του Πνεύματος, την οποία ιδιαίτερα προέβαλαν οι
λατινόφρονες στη σύνοδο59, αναφέρεται αποκλειστικά στην φανέρωση του Πνεύματος και όχι
στην εκπόρευσή Του60. Η σύνοδος εξέδωσε Τόμο61, έργο του Κυπρίου, με τον οποίον ανασκευάζετο η περί «Οικονομίας» για χάρη της ειρήνης άποψη των λατινοφρόνων62, καθώς και οι πνευματολογικές τους αντιλήψεις και καταδικάζονταν με αφορισμό ο Βέκκος και οι ομόφρονές του63.
Με το πέρας αυτής οι καταδικασθέντες εξορίστηκαν σε κάποιο παράλιο φρούριο της Βιθυνίας.
Λόγω παρερμηνεύσεων ορισμένων χωρίων του Τόμου προκλήθηκαν αντιδράσεις κατά του
Πατριάρχη Γρηγορίου, δρομολογώντας έτσι την παραίτησή του το 1289. Ο διάκονος του Γρηγορίου, Μάρκος, στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει τη φράση του Τόμου «ει γαρ και διά του
Υιού παρά τισι των αγίων εκπορεύεσθαι το Πνεύμα το άγιον είρηται, την εις αΐδιον έκφανσιν η
δι’ Υιού λέξις ενταύθα, ου την εις το είναι καθαρώς σημαίνειν βούλεται πρόοδον του εκ Πατρός

55. Η σύνοδος του 1283 είχε καθαιρέσει και αναθεματίσει όλους τους επισκόπους, ιερείς και διακόνους που είχαν
συνεργαστεί με τον Βέκκο ή είχαν χειροτονηθεί από αυτόν, ενώ αργότερα, τον Ιανουάριο του 1285, λίγο πριν τη δεύτερη
σύνοδο των Βλαχερνών, συνεκλήθη σύνοδος, η οποία ολοκλήρωσε τα μέτρα κατά των ενωτικών κληρικών. Για το θέμα
βλ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Θεολήπτου Φιλαδελφείας του Ομολογητού Βίος και Έργα, Εκδόσεις Τέρτιος, Τόμος
Α΄, σελ. 327-329, όπου η συνοδική απόφαση του Γρηγορίου Κυπρίου κατά των υποστηρικών του Βέκκου κληρικών.
56. «Ο Ιωάννης Βέκκος εμφανίζεται πολέμιος του filioque, έπειτα θερμός υπέρμαχος του filioque, εν συνεχεία
αρνητής του filioque, και μάλιστα διά λιβέλλου και τέλος πιστός συνήγορος αυτού μέχρι θανάτου. Τοιούτους συνηγόρους είχε το filioque εν τω προσώπω των Βυζαντινών Λατινοφρόνων!». ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αρχιμανδρ., Η
αίρεσις του Filioque, Εκδόσεις Ορθόδοξου Τύπου, Αθήνα 1972, σελ. 366.
57. Όπως μας πληροφορεί ο Παχυμέρης ο κυριότερος λόγος της καθαίρεσης του Βέκκου στην πρώτη σύνοδο
προερχόταν από την ανάγκη της αποκατάστασης του Πατριάρχη Ιωσήφ, ο οποίος, όπως θεώρησε η σύνοδος, είχε
απομακρυνθεί αντικανονικά από τον πατριαρχικό θρόνο. Το ζήτημα της αίρεσης ήταν και αυτός λόγος καθαίρεσης,
ως συνακόλουθος της απομάκρυνσης του Ιωσήφ.
58. Στη σύνοδο αυτή συμμετείχαν 40 αρχιερείς, 20 εκκλησιαστικοί οφφιούχοι, πλήθος κληρικών και μοναχών.
Βλ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Θεολήπτου Φιλαδελφείας του Ομολογητού Βίος και Έργα, Εκδόσεις Τέρτιος,
Τόμος Α΄, σελ. 63-64 και PAPADAKIS AR., Crisis in Byzantium, Fordham University Press, New York, σελ. 62-78.
59. Λεπτομερή περιγραφή των συζητήσεων στην εξαίρετη εργασία του PAPADAKIS AR., Crisis in Byzantium, Fordham University Press, New York, σελ. 66-70.
60. GILL JOSEPH, John Beccus, Patriarch of Constantinople, BYZANTINA, 7, 1975, σελ. 263.
61. Για τον Donald Nicol ο Τόμος θεωρείται ένα «ατυχές έγγραφο, γιατί προσπαθώντας να καθορίσει στενότερα την ορθόδοξη θέση στο ζήτημα, ο Πατριάρχης ξεσήκωσε μια θύελλα διαμαρτυριών και διαφωνιών». DONALD
NICOL, Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου 1261-1453, Εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα 1996, σελ. 161. Έχω τη γνώμη πως
ο αξιολογώτατος συγγραφέας είναι αυστηρός στην κρίση του κατά του Τόμου. Ο Τόμος θεωρείται επιτυχία της Ορθόδοξης θεολογίας της εποχής. Το πρόβλημα της παρανόησής του δεν έγκειται στη διατύπωσή του, αλλά στην παρερμηνεία του από μερίδα συμμετεχόντων στη σύνοδο, ύστερα από άδικη κατηγορία κατά του Γρηγορίου.
62. Είναι σαφές, ότι οι λατινόφρονες είχαν λανθασμένη άποψη περί της Οικονομίας σε θέματα που αφορούσαν
τα δόγματα της Εκκλησίας. Σχετικοποιούσαν την ανάγκη να παραμείνουν αμετακίνητοι οι όροι που έθεσαν οι μεγάλοι Πατέρες. Όμως η χρήση της Οικονομίας πρέπει να γίνεται με πολύ προσοχή και περίσκεψη και όχι για δογματικά
θέματα. Στην απάντησή τους προς τον Μιχαήλ Η΄ οι Αγιορείτες είναι κάθετα αντίθετοι σε μια Οικονομία που βεβηλώνει τον λόγο του Θεού και ζημιώνει την αλήθεια. Βλ. ΒΛΑΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ, Δοκίμιον ιστορικόν περί του
σχίσματος της Δυτικής Εκκλησίας, Αθήνα 1896, σελ. 109, όπου το σχετικό κείμενο των Αγιορειτών.
63. Τα όσα ειπώθηκαν στη δεύτερη σύνοδο περιγράφει ο Παχυμέρης στο έργο του: Ανδρόνικος Παλαιολόγος,
PG 144, 102ΑΑΒ-113ΑΒ.

62

ΒΕΡΟΙΑ – ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ

την ύπαρξιν έχοντος Πνεύματος»64, κατέληξε στο λανθασμένο συμπέρασμα πως ο Γρηγόριος
δίδασκε με τον όρο «εκπόρευση» την υποστατική εκπόρευση του Πνεύματος αφ’ ενός και την
κατ’ έκφανση πρόοδο αφ’ ετέρου65. Κατά συνέπεια εμφανιζόταν ο Υιός ως συναίτιος με τον
Πατέρα στην εκπόρευση, διδασκαλία την οποία είχε ήδη υποστηρίξει ο λατινόφρων Βέκκος,
παρερμηνεύοντας το χωρίο του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, «ότι προβολεύς εστίν του εκφαντορικού Πνεύματος ο Πατήρ διά του Υιού»66.
Τρεις μητροπολίτες, ο Εφέσου Ιωάννης Χειλάς67, ο Φιλαδελφείας Θεόληπτος68 και ο Κυζίκου Δανιήλ κατηγόρησαν ως αιρετικό τον Γρηγόριο, καθότι ήταν αυτός που έδωσε την άδεια
στον Μάρκο να κάνει μία σύντομη γραπτή αναφορά για τη θεολογία του Τόμου. Ωστόσο ο Πατριάρχης διαχώρισε την θέση του έναντι των σφαλμάτων του Μάρκου. Στην ομολογία πίστεώς
του ανέφερε πως ποτέ δεν έδωσε την άδεια στο «φλύαρο» Μάρκο να γράψει τέτοιες λανθασμένες απόψεις και πως, εάν αποδεικνύετο ότι συμφωνούσε με αυτές, τότε θα έπρεπε να τιμωρηθεί69. Λόγω όμως του προκληθέντος σκανδάλου και ύστερα από αναφορές του Βέκκου προς
διαφόρους αρχιερείς, με τις οποίες ζητούσε επεξηγήσεις σε σημεία του Τόμου, ο αυτοκράτορας
Ανδρόνικος αξίωσε να εξετασθεί σε μία διάσκεψη στο παλάτι των Βλαχερνών. Μολονότι η
διάσκεψη αναγνώρισε την ορθοδοξία του Γρηγορίου και του Τόμου70, κατηγορώντας για παραπληροφόρηση τον Μάρκο, φάνηκε επιτακτική η ανάγκη της παραίτησης του Πατριάρχη για
λόγους Οικονομίας, προς ειρήνευση και αποκατάσταση του κατ’ εκείνου σάλου71. Από την
πλευρά τους οι εξόριστοι φιλολατίνοι θεολόγοι συνέχισαν στην εξορία μέχρι τέλους του βίου
τους να υποστηρίζουν τις ενωτικές τους θέσεις.
Οι τελευταίες ενωτικές προσεγγίσεις των δύο μερών

Η

Εκκλησιαστική πολιτική του Ανδρονίκου δεν συνηγορούσε υπέρ της ενώσεως. Ωστόσο
φάνηκε και πάλι στο προσκήνιο η ανάγκη των διαπραγματεύσεων επί Ανδρονίκου Γ΄, ο
οποίος φοβούμενος επέλαση των Τούρκων, στράφηκε προς τη Δύση, απευθυνόμενος το
1332 στον πάπα Ιωάννη ΚΒ΄. Οι πρέσβεις του πάπα προς την Κωνσταντινούπολη επέστρεψαν
άπρακτοι, καθότι η επίσημη Εκκλησία, ύστερα από παρέμβαση του Νικηφόρου Γρηγορά, απείχε από οποιαδήποτε συζήτηση για το θέμα72. Η επόμενη κίνηση του Ανδρονίκου Γ΄ ήταν να
στείλει το 1339 στην Αβινιών της Γαλλίας, όπου ήταν η έδρα τότε του πάπα, τον μοναχό Βαρλαάμ Καλαβρό, γνώστη της λατινικής θεολογίας και εξασκημένο στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, προτείνοντας αφ’ ενός εκστρατεία κατά των Τούρκων και αφ’ ετέρου σύγκλιση οικου64. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ, Έκθεσις του Τόμου της πίστεως κατά του Βέκκου PG 142, 241Α και ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, Ανδρόνικος Παλαιολόγος, PG 144, 126Β-127Α.
65. PAPADAKIS AR., Crisis in Byzantium, Fordham University Press, New York, σελ. 116-117. Επίσης βλ.
ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, Κωνσταντίνου Μελιτηνιώτου Λόγοι Αντιρρητικοί δύο, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1986, σελ. 58.
66. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως, PG 94, 848D και ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΥΠΡΙΟΣ, Έκθεσις του Τόμου της πίστεως κατά του Βέκκου PG 142, 240Α.
67. Ο ίδιος απέστειλε λίβελλο στον Ανδρόνικο σχετικά με την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και την ορολογία του Τόμου, την οποία παρεξήγησαν. Βλ. σχετικώς ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΛΑΣ, Προς τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο
περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, PG 135, 505.
68. Για το ρόλο του Θεολήπτου στη διαμάχη περί του Γρηγορίου Κυπρίου βλ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
Θεολήπτου Φιλαδελφείας του Ομολογητού Βίος και Έργα, Εκδόσεις Τέρτιος, Τόμος Α΄, σελ.67-77 και για τη στάση
των τριών μητροπολιτών βλ. PAPADAKIS AR., Crisis in Byzantium, Fordham University Press, New York, σελ. 122-130.
69. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ, Ομολογία, PG 142, 249BC.
70. Περισσότερα για το Σημείωμα της συνόδου βλ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, Ιστορία του
Σχίσματος, Λειψία 1867, σελ. 90.
71. Για τον λίβελλο της παραίτησης του Γρηγορίου βλ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, Ανδρόνικος Παλαιολόγος,
PG 144, 145Β-147Α.
72. ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ, Εκκλησιαστική Ιστορία, Τόμος Β΄, Κωνσταντινούπολις 1886, σελ. 216.
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μενικής συνόδου, με τη συμμετοχή όλων των Πατριαρχείων της Ανατολής, η οποία θα ανεύρισκε τρόπους άρσης του Σχίσματος και αποκατάστασης της εκκλησιαστικής ενώσεως73. Φυσικά
η αντίδραση του Ρωμαίου ποντίφικα ήταν ή ίδια με όλους τους προκατόχους του. Ουδείς λόγος
έπρεπε να γίνει για σύνοδο. Η εμμονή στην ιδέα ότι τα δόγματα της παπικής εκκλησίας είναι
αδιαπραγμάτευτα υπήρξε μια αρκετά βολική απάντηση, καθώς οι πάπες εισηγούνταν πάντοτε
τις πιο ανέξοδες και συμφέρουσες λύσεις. Κατανοώντας ο Βαρλαάμ την παπική αδιαλλαξία,
επέστρεψε στην Βυζαντινή πρωτεύουσα, χωρίς να έχει κατορθώσει να φέρει εις πέρας την αποστολή που του ανέθεσε ο αυτοκράτοράς του. Ο ίδιος ωστόσο δεν αρνείτο τη θεολογία περί μιας
αρχής, όπως αυτή εκφραζόταν με το filioque και με τον όρο της συνόδου της Λυών, απλώς υποστήριζε την απαλοιφή του από το Σύμβολο της πίστεως, όχι όμως και από την παράδοση των παπικών. Οι απόψεις του αυτές έδωσαν στον Γρηγόριο Παλαμά την ώθηση για την συγγραφή των
«Περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος» λόγων του, με τους οποίους απέδειξε τη συνέχεια
της θεολογικής σκέψης των Καππαδοκών πατέρων, Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Ιωάννου Δαμασκηνού, Μεγάλου Φωτίου και των μετέπειτα μεγάλων ορθοδόξων θεολόγων που υπερασπίστηκαν το
Πνευματολογικό δόγμα της Ανατολικής Εκκλησίας.
Ο Ιωάννης Καντακουζηνός, κηδεμόνας και συγκυβερνήτης του διαδόχου του Ανδρονίκου
Γ΄, Ιωάννου Ε΄ Παλαιολόγου, αναγκάστηκε με τη σειρά του να απευθυνθεί στον πάπα Κλήμεντα
ΣΤ΄. Ο τελευταίος αποδέχθηκε τις ενωτικές προτάσεις του Καντακουζηνού, όμως οι αλλαγές στο
πολιτικό σκηνικό του Βυζαντίου δεν έφεραν αποτέλεσμα. Ο Καντακουζηνός αναγκάστηκε να
παραιτηθεί των δικαιωμάτων του θρόνου και κατέφυγε στον Άθωνα, πλέον ως μοναχός.
Οι τελευταίες ενωτικές απόπειρες για τον 14ο αιώνα πραγματοποιήθηκαν από τον Ιωάννη
Ε΄ Παλαιολόγο, ο οποίος βρισκόταν και αυτός σε δύσκολη θέση. Ζήτησε βοήθεια το 1355 από
τον πάπα Ιννοκέντιο ΣΤ΄, υποσχόμενος πλήρη υποταγή στον παπικό θρόνο74. Νέα βυζαντινή
αποστολή έλαβε χώρα το 1367 επί πάπα Ουρβανού Ε΄, η οποία μετέφερε στη Ρώμη την απόφαση του Ιωάννου να δεχθεί άνευ όρων τις αξιώσεις υποταγής. Το 1369 ο Ιωάννης, συνοδευόμενος από ανώτερους αξιωματούχους, θα μεταβεί προσωπικώς στην Ιταλία και θα πετύχει προσωπική συνάντηση με τον πάπα. Κατά τις λατινικές πηγές δέχθηκε να υπογράψει λατινική ομολογία πίστεως75. Από την Βασιλεύουσα ο Πατριάρχης Φιλόθεος Κόκκινος έστελνε επιστολές
στους πιστούς των σλαβικών Εκκλησιών και λοιπών Ανατολικών Πατριαρχείων, ενημερώνοντάς τους για τις κινήσεις του Ιωάννη και προτρέποντάς τους να μείνουν σταθεροί στην ορθόδοξη πίστη76.
Κατά τον επόμενο αιώνα οι αυτοκράτορες Μανουήλ Β΄ και Ιωάννης Η΄ θα συνεχίσουν εναγωνίως να διαλέγονται με τη Δύση. Η παρωδία της Φερράρας-Φλωρεντίας θα αποτελέσει την
κρηπίδα των προσπαθειών του Βυζαντίου να αποτρέψει την αναπόφευκτη πτώση του και ίσως
μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις στην ιστορία των σχέσεων Ανατολικής και παπικής εκκλησίας.
Η μεγάλη μορφή του Μάρκου Ευγενικού θα επικρατήσει στη συνείδηση του Ορθοδόξου λαού

73. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, Ιστορία του Σχίσματος, Λειψία 1867, σελ. 96.
74. Πιθανόν το έγγραφο υποταγής προς τον πάπα συνετέθη με την βοήθεια και τις συμβουλές ενός δυτικού επισκόπου, του Παύλου Σμύρνης, ο οποίος το 1355 βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη και γνώριζε προσωπικά τόσο
τον Καντακουζηνό, όσο και τον Ιωάννη Ε΄. Βλ. NICOL DONALD, Byzantine requests for an ecumenical council in
the 14th century, Annuarium Historiae Conciliorum, 1, 1969, σελ. 87.
75. Η ομολογία πίστεως στο έργο του Σπ. Λάμπρου, Αυτοκρατόρων χρυσόβουλλα και χρυσά γράμματα αναφερόμενα εις την ένωσιν των εκκλησιών, 1914, σελ. 94-128. Για τη μεταστροφή του Ιωάννη Ε΄ στον παπισμό βλ.
ΒΑΣΙΛΙΕΦ Α., Ιστορία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, Αθήνα 1954, σελ. 839-840.
76. ΦΕΙΔΑΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ, Θεολογικός διάλογος Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από του σχίσματος
μέχρι της Αλώσεως, Αθήνα 1977, σελ. 42, ΦΟΥΓΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ πρ. Αρχιεπίσκ. Θυατείρων, Μητροπολίτης Πισιδίας, Η εκκλησιαστική αντιπαράθεση Ελλήνων και Λατίνων, Αποστολική Διακονία, σελ. 301, NICOL DONALD, Byzantine requests for an ecumenical council in the 14th century, Annuarium Historiae Conciliorum, 1, 1969, σελ. 91.
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ως ενός αυθεντικού υπερασπιστή της πίστεως και της παραδόσεως που για χίλια εκατό χρόνια
φύλαξε το Βυζάντιο ως κόρην οφθαλμού.
Περίληψη. Μετά το Σχίσμα του 1053 και υπό τον κίνδυνο της απειλής νέων εχθρών φάνηκε επιτακτική στους αυτο-

κράτορες του Βυζαντίου η ανάγκη να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη Δύση, κυρίως με τον βασικό ενοποιητικό παράγοντα της θρησκευτικής πίστης των δυτικών βασιλέων, τον πάπα της Πρεσβυτέρας Ρώμης. Μπροστά στην προοπτική
διάσωσης της Αυτοκρατορίας και της αποτροπής της σμίκρυνσης των εξωτερικών συνόρων η διαφύλαξη της Ορθοδοξίας, της ορθής δογματικής πίστης, ερχόταν σε δεύτερη μοίρα. Οι προς τούτο συνεχείς υποχωρήσεις των βυζαντινών αυτοκρατόρων, οι σταυροφορίες, οι ποικίλοι εχθροί του Βυζαντίου που ορμούσαν εναντίον του από τα τέσσερα σημεία
του ορίζοντα, οι αγώνες των αγίων πατέρων υπέρ του διακυβεύματος που ήταν πάντοτε η σωτηρία του ανθρώπου και
όχι μία στείρα διαμάχη για θεολογικούς όρους και διδασκαλίες, συνθέτουν το σκηνικό της παρούσας μελέτης, μέσα από
την πρώτη περιληπτική αναφορά στις προσπάθειες προσέγγισης Ανατολής και Δύσης από το Σχίσμα μέχρι το 1453. Θα
ακολουθήσουν σχετικές μελέτες για τις περιόδους μετά την Άλωση και μέχρι σήμερα.

Summary. After the Schism of 1053, at the risk of the threat of new enemies, it was imperative for the emperors of

Byzantium to be in constant contact with the West, mainly with the basic unifying factor of the religious faith of the
western kings, the Pope of Old Rome. Faced with the prospect of rescuing the Empire and deterring the reduction of
external borders, they left the preservation of Orthodoxy, the right dogmatic belief, in second fate. Their continuous
retreats, the crusades, the various enemies of Byzantium who rushed against it from the four points of the horizon, the
struggles of the holy fathers in order to preserve the possibility of the human salvation through the Orthodox way of
life-in-Christ and faith and not just to have a sterile controversy over theological terms, words and teachings, make up
the setting of this study, through a first succinct report of the attempts of East
and West to approach each other from the Schism of 1053 until 1453. Relevant
studies will follow for the next periods after the Fall of New Rome until today.

Ο

Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικοῦ Θρόνου Στυλιανός
Μακρής γεννήθηκε το 1973 στη Θεσσαλονίκη, όπου ανετράφη
και σπούδασε. Είναι Πτυχιούχος, Διπλωματούχος και Διδάκτωρ
Θεολογίας, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχος πτυχίων
γνώσεως της Αγγλικής, Ιταλικής και Γερμανικής γλώςσας.
Ασχολείται με την υμνογραφία, την συγγραφή ιερών ασματικών
ακολουθιών, ποιημάτων, επιστημονικών ιστορικοδογματικών και λειτουργικών μελετών, ομιλιών και λειτουργικών κηρυγμάτων. Ομιλεί
κατ’ έτος στις Σχολές Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας,
καθώς και στη σειρά ομιλιών «Ακαδημαϊκοί Διάλογοι».
Είναι πολύτεκνος με τέσσερα παιδιά. Υπηρετεί την Εκκλησία ως
κληρικός από το 1999, ως Ιδιαίτερος Γραμματέας του Μητροπολίτου
Βεροίας, ως Αρχιερατικός Επίτροπος Βεροίας, ως εφημέριος του
Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως Ναούσης, όπου κατοικεί, και ως Προϊστάμενος του Ιερού
Ναού Αγίου Δημητρίου.
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Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας, Εντεταλμένη Διδάσκουσα Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020: ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Σ

τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πόλεις, τα αστικά κέντρα, έχουν αναγνωριστεί ότι
έχουν εξέχουσα θέση στην επίτευξη του στόχου της ισόρροπης ανάπτυξης και της άρσης
των περιφερειακών ανισοτήτων. Σχεδόν τα τρία τέταρτα του πληθυσμού της Ευρώπης
ζουν σε αστικές περιοχές, καθιστώντας την ήπειρό μας την πιο αστικοποιημένη στον κόσμο –
μία συνθήκη που ασφαλώς, κατά μεγάλο μέρος, οφείλεται στις ιστορικές καταβολές του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Παράλληλα, και στην Ευρώπη, όπως και σε όλο τον κόσμο, ο πληθυσμός
εξακολουθεί να αστικοποιείται εκλυόμενος από τις πόλεις: την εγγύτητα στην προσφορά εργασίας, τη ζωντάνια και ποικιλία στην καθημερινή ζωή, τα οικονομικά οφέλη. Όμως, τούτες ακριβώς οι ιδιότητες που κάνουν ελκυστική τη ζωή στο άστυ είναι οι ίδιες που φέρνουν συνεχώς
αυξανόμενες προκλήσεις για τη βιωσιμότητα των πόλεων.1 Η Στρατηγική της «Ευρώπης 2020»,
δηλαδή οι στόχοι της πολιτικής χρηματοδότησης που έχει θέσει η ΕΕ μέσω των Επενδυτικών Διαρθρωτικών Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΕΔΕΤ), βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: ανάπτυξη βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς. Στο ΕΣΠΑ 2014-2020, ένα σημαντικό κομμάτι των χρηματοδοτήσεων έχει δεσμευτεί για αστική ανάπτυξη, δηλαδή για προγράμματα ολοκληρωμένων αναπλάσεων με σαφή στόχο την αστική αναγέννηση υποβαθμισμένων ή προβληματικών περιοχών.
Ο όρος «αστική αναγέννηση» στη βιβλιογραφία συχνά ταυτίζεται με τη βιώσιμη αστική
ανάπτυξη. Κατά αυτήν την ερμηνεία, τρεις κύριες παράμετροι χαρακτηρίζουν μια αστική πολιτική που βασίζεται στις αρχές της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης: α) στόχευση που να επιδιώκει
την ολοκληρωμένη προσέγγιση (δηλαδή, μια προσέγγιση ταυτόχρονα οικονομικών, κοινωνικών
και περιβαλλοντικών στόχων)· β) χωρική επικέντρωση που να προωθεί συνεκτικότερες μορφές
αστικής ανάπτυξης με ταυτόχρονη αποφυγή της αστικής διάχυσης· γ) μορφές διακυβέρνησης με
εντονότερη εμπλοκή πολλών φορέων, και, σε πολλές μορφές της, βασιζόμενη αποκλειστικά
στην τοπική κοινότητα.2
Αναμφισβήτητα δεν είναι η πρώτη Προγραμματική Περίοδος που η ΕΕ προσπαθεί να
προωθήσει την αστική βιώσιμη ανάπτυξη μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Το στοιχείο
της ολοκληρωμένης παρέμβασης (δηλαδή, παρέμβασης που αναφέρεται τόσο στον υλικό αστικό χώρο όσο και στα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του) είναι ιδιοσυστατικό της
Ευρωπαϊκής χωρικής πολιτικής, την οποία προσπαθεί με στρατηγικά κείμενα και προγράμματα
χρηματοδότησης να μεταλαμπαδεύσει στις εθνικές πολιτικές των κρατών – μελών. Στην Ελλάδα, παρόλα αυτά, η υλοποίηση των προηγούμενων Προγραμματικών Περιόδων απείχε από το
να ενσωματώνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αντίθετα, στις περισσότερες περιπτώσεις, εστιάστηκε σε αποσπασματικές παρεμβάσεις καθαρά στον υλικό χώρο της πόλης – παρερμηνεύ1. Βλ. Czischke, D., Moloney, C. & Turcu C. (2015). Raising the game in environmentally sustainable urban
regeneration. Sustainable regeneration in urban areas; URBACT II Capitalisation.
2. Καυκαλάς, Γ., Βιτοπούλου, Α., Γεμενετζή, Γ., Γιαννακού, Α., Τασοπούλου, Α. [Kafkalas et al.] (2015).
Βιώσιμες πόλεις [electronic book], σ. 140. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 3. Διαθέσιμο στο http://hdl.handle.net/11419/2229
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οντας έτσι την αστική ανάπτυξη σε μια μορφή κοινού «δημόσιου έργου». Αν αναζητήσουμε τις
αιτίες γι’ αυτήν την υστέρηση, θα πρέπει να στραφούμε σε βαθιά εδραιωμένες πολιτικές και
κοινωνικές κουλτούρες που παρά τον εκσυγχρονισμό διατηρούνται στη χώρα μας: σχετίζονται
τόσο με τον τρόπο λειτουργίας της πολιτικής εξουσίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, όσο και κυρίως με την αμφίθυμη, θα λέγαμε, σχέση του Έλληνα πολίτη με την ΕΕ, τη
φιλοσοφία και τους κανόνες της. Από τη δεκαετία του 1990 ακόμη, πολλοί κοινωνιολόγοι και
πολιτικοί επιστήμονες έχουν τονίσει ότι το ελληνικό μοντέλο ευθυγράμμισης με την ΕΕ υπάγεται στην κατηγορία της «φιλοξενίας» (“accommodation”) πολιτικών, χωρίς να συμβαίνει ένας
πραγματικός μετασχηματισμός.3
Τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εργαλεία που αποσκοπούν
στην εξίσωση μεταξύ των περιφερειών και την άρση των ανισοτήτων. Μετά από τα «Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα» των ετών 1985-1987, ακολούθησαν τα δύο πρώτα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (που τότε ονομάζονταν «Πακέτα Ντελόρ»), ενώ, όσον αφορά τις αστικές αναπλάσεις, η τοπική κοινωνία είναι ίσως περισσότερο ενήμερη σχετικά με το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ 2000-2016), από το οποίο υλοποιήθηκε ο ανασχεδιασμός της Πλατείας
Ωρολογίου και ο ηλεκτροφωτισμός στο παρόχθιο μονοπάτι της Μπαρμπούτας, και σχετικά με
το ΕΣΠΑ 2007-2013 (Δ΄ Προγραμματική Περίοδος), από το οποίο χρηματοδοτήθηκε η ανάπλαση πολλών οδών και δημόσιων χώρων του βορειοανατολικού τμήματος της πόλης, από το
Πάρκο της Ελιάς έως την Πλατεία Κόρακα και από την οδό Βενιζέλου έως την οδό Ανθέων. Θα
λέγαμε ότι η τοπική εμπειρία δείχνει πως παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις οδηγίες της προέτρεπε σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, δηλαδή έργα που να συνοδεύονται με δράσεις οικονομικής στόχευσης και άρσης κοινωνικών προβλημάτων και να αφορούν τμήματα πόλεων με δυναμική ανάπτυξης, στην πράξη η «αστική αναγέννηση» δεν ήταν παρά ένα διαφορετικό όνομα
για τα τυπικά «δημόσια έργα», με μόνη διαφορά ότι τα χρήματα προέρχονται από την ΕΕ. Όμως, οι αλλαγές στον υλικό χώρο της πόλης, π.χ. η αντικατάσταση των επιστρώσεων ή ο νέος
αστικός εξοπλισμός, δεν συγκροτούν από μόνες τους μία αστική αναγέννηση, ιδίως όταν δεν
έχουν συνδεθεί με άλλες δράσεις και δεν αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής.
Η έλλειψη στρατηγικής, με την έννοια της μακροπρόθεσμης και στοιχειοθετημένης στόχευσης που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες, προκλήσεις και πλεονεκτήματα, είναι άλλωστε ένα χαρακτηριστικό της αστικής πολιτικής στην Ελλάδα. Πολύ σημαντική προς αυτήν την
κατεύθυνση είναι η ύπαρξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για κάθε Δήμο. Το πρώτο Στρατηγικό
Σχέδιο για τον Δήμο Βέροιας (που αποτελεί την πρώτη φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου) εκπονήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2016. Σ’ αυτό συγκεντρώθηκαν και αποτυπώθηκαν τα βασικά
χαρακτηριστικά του Δήμου και η «κατάσταση των πραγμάτων» όσον αφορά όλους τους τομείς
(δημογραφικά χαρακτηριστικά, φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, κοινωνικά προβλήματα και
δομές πρόνοιας, δομές εκπαίδευσης, οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα κλπ.). Για την κατάστρωση των αναπτυξιακών στόχων του Δήμου, λήφθηκε υπόψη και η γνώμη των πολιτών, μέσα
από διαβούλευση. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα (βλ. Εικόνα
1): οι πολίτες θεώρησαν ζητήματα προτεραιότητας την αναζωογόνηση των ιστορικών τόπων (Κυριώτισσας, Παναγίας Δεξιάς, Μπαρμπούτας), την περιβαλλοντική αναβάθμιση των δημόσιων χώρων, τη βελτίωση προσβασιμότητας και ήπιας αστικής κινητικότητας, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για τις καθημερινές συναλλαγές με τον Δήμο.

3. Κούρτη, Π. (2017). Αστικές πολιτικές και δημόσιος χώρος. Συνέχεια και αλλαγή στη διαχείριση του δημόσιου
χώρου στη Δυτική Θεσσαλονίκη 1980-2010. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
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Εικόνα 1. Δείγμα απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης
για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Βέροιας

Στην τρέχουσα, πέμπτη, πλέον, Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2014-2020) μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης έργων αστικής αναγέννησης έχει επέλθει με την εισαγωγή του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ). Όπως υπονοείται από
το όνομά του, το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για την κατάστρωση μίας ολοκληρωμένης
στρατηγικής σε έναν δεδομένο τόπο (υποπεριοχή μίας πόλης), που ονομάζεται Περιοχή Εφαρμογής (ΠεΕ), η οποία πρέπει να συνδυάζει πολυτομεαρκείς δράσεις με στόχο την άρση της υποβάθμισης και την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της. Τα κριτήρια επιλογής για τον καθορισμό
μιας περιοχής ως ΠεΕ της ΟΧΕ είναι τα εξής:
– Να εμφανίζει σημάδια οξείας οικονομικής και/ή κοινωνικής κρίσης, όπως για παράδειγμα
μεγάλα ποσοστά ανεργίας.
– Να παρουσιάζει υποβάθμιση του φυσικού και/ή κτισμένου περιβάλλοντος, ιδιαίτερα λόγω
αλλαγών στις χρήσεις γης.
– Να υπολείπεται σε υποδομές προσβασιμότητας.
– Να έχει ανεπαρκή σύνδεση με τις γύρω από αυτήν περιοχές.
– Να εμφανίζει αξιοσημείωτο πολιτιστικό ενδιαφέρον.
– Να έχει υπάρξει αντικείμενο μελέτης σε προηγούμενα πιλοτικά προγράμματα διακρατικής
συνεργασίας, όπως το URBACT.
Τον Αύγουστο του 2016, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος εξέδωσε πρόσκληση προς τις
Αστικές Αρχές (Δήμους) της Περιφέρειας (πλην του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης) με πληθυσμό πόλεων άνω των 10.000 κατοίκων, για να υποβάλουν Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με την υποχρεωτική χρήση του εργαλείου ΟΧΕ. Ο συνοδευτικός Οδηγός της Πρόσκλησης ήταν ταυτόχρονα περιοριστικός και σαφής: ζητούσε συγκεκριμένες, ποσοτικές πληροφορίες για την ΠεΕ που θα επέλεγε κάθε Δήμος, πάνω σε πέντε βασικές θεματικές κατηγορίες: δημογραφικά χαρακτηριστικά, κοινωνικά ζητήματα, οικονομία, περιβάλλον
και θέματα κλιματικής αλλαγής. Το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου
Βέροιας ήταν υπεύθυνο για τη σύνταξη της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για
την πόλη της Βέροιας.
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σημερινή Βέροια, που σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει πληθυσμό 43.158 άτομα (πρόκειται για τον πληθυσμό της πόλης, ενώ ο πληθυσμός του καλλικρατικού Δήμου Βέροιας ανέρχεται σε 66.547 άτομα), ξεχωρίζει μεταξύ των άλλων περιφερειακών
της Θεσσαλονίκης μεσαίων πόλεων κυρίως εξαιτίας του εντυπωσιακά πυκνής παρουσίας ιστορικών ιχνών στον ιστό του κέντρου της. Η πόλη μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αληθινό παλίμψηστο καθώς από τη διαχρονική της ιστορία και τη συνεχή κατοίκηση, έχουν διασωθεί αξιόλογα
και πολυάριθμα μνημεία και ίχνη της Ελληνιστικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Οθωμανικής
περιόδου, αλλά και ολόκληρες συνοικίες κηρυγμένες ως ιστορικοί τόποι. Παρότι η Βέροια ήταν
πάντοτε ταυτισμένη με τον πλούτο των βυζαντινών και μεταβυζαντινών ναών της και γνωστή
ως «Μικρή Ιερουσαλήμ», μια σημαντική στροφή παρατηρούμε να συμβαίνει κατά την τελευταία δεκαπενταετία, με την ανάδυση και προβολή και των υπόλοιπων στρώσεων του παρελθόντος ως σημαντικών και καίριων για την εικόνα της – των ελληνορωμαϊκών ιχνών, των οθωμανικών μνημείων αλλά και της ιστορίας της ισπανοεβραϊκής κοινότητας που τόσο τραγικά αφανίστηκε στο Ολοκαύτωμα.
Για τη σύνταξη της Στρατηγικής ΒΑΑ έγινε συστηματική ανάλυση τόσο των φυσικών και
πολεοδομικών χαρακτηριστικών της πόλης όσο, και κυρίως, διάγνωση των άυλων παραμέτρων
(δημογραφία, οικονομία, κοινωνικές προκλήσεις) ώστε να επιλεγεί μία ΠεΕ που, από τη μία, να
συγκεντρώνει τα περισσότερα κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές των
ΟΧΕ αλλά και να είναι εν δυνάμει ένας αναπτυξιακός πόρος για την πόλη. Ως τέτοια επιλέχθηκε η χωρική ενότητα της Βέροιας που αποτελείται από το ιστορικό κέντρο της πόλης, την κοίτη
του Τριποτάμου και τη συνοικία του Προμηθέα στην αντίπερα όχθη του ποταμού. Η περιοχή
αυτή συγκεντρώνει πληθυσμό 16.674 ατόμων (δηλαδή, περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού
της Βέροιας) και καλύπτει έκταση ίση με 179 εκτάρια, από τα οποία τα 34 είναι χαρακτηρισμένη ως «περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» (πρόκειται για τις παρόχθιες του Τριποτάμου ζώνες πρασίνου). Για τον καθορισμό αυτό, τα κύρια κριτήρια επιλογής ήταν ότι στην ΠεΕ:
– Βρίσκονται οι κηρυγμένοι ιστορικοί τόποι της Βέροιας, περιοχές ιδιαίτερου πολιτισμικού χαρακτήρα, που σε συνδυασμό με την πληθώρα των μνημείων, καθιστούν την πόλη αναπτυσσόμενο τουριστικό πόλο.
– Περιλαμβάνεται το εμπορικό κέντρο της πόλης, στο πλέγμα πεζοδρόμων γύρω από την Παλιά
Αγορά, που αποτελεί τον πυρήνα της τοπικής οικονομίας, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης
παρουσιάζει μεγάλη κάμψη και θνησιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων (22% των καταστημάτων είναι κενά – επιτόπια καταγραφή τον Αύγουστο 2016).
– Παρατηρούνται φαινόμενα έλλειψης και υποβάθμισης του πρασίνου στους ελεύθερους χώρους.
– Περιλαμβάνεται η συνοικία του Προμηθέα, που παρά την μεγάλη εγγύτητά της με το ιστορικό
κέντρο, εμφανίζει προβληματική οργανική σύνδεση με αυτό.
– Υπάρχουν αυξημένα κοινωνικά προβλήματα και συγκέντρωση ευάλωτων και μειονεκτικών
ομάδων, όπως διαπιστώνει κανείς από τις υφιστάμενες δράσεις και ανάγκες των φορέων που
δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτήν.
– Υπάρχουν ελλείψεις σε υποδομές που αφορούν την ήπια μετακίνηση και την προσβασιμότητα, ιδίως σε περιοχές γύρω από σχολεία.
– Τέλος, το ιστορικό κέντρο της Βέροιας ήταν περιοχή μελέτης στο διακρατικό πρόγραμμα
URBACT II (2010-2012), το οποίο αφορούσε στην οικολογική αποκατάσταση ιστορικών κέντρων πόλεων.4
Τα χαρακτηριστικά της ΠεΕ αποδίδονται στον παρακάτω χάρτη (Χάρτης 1):
4. Βλ. Θεολογίδου, Κ. (Eπιμ.). (2013). Ιστορικό Κέντρο Βέροιας: Τοπικό Σχέδιο Δράσης. Links-Future Proof
Historic Centres, URBACT.
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Χάρτης 1. Εντοπισμός προβλημάτων και δυνατοτήτων στην Περιοχή Εφαρμογής

Σε συνέχεια του προσδιορισμού της Περιοχής Εφαρμογής, κρίσιμη για την ΟΧΕ της Βέροιας ήταν η διαδικασία σύνθεσης της συνολικής Στρατηγικής – δηλαδή η περιγραφή ενός
πλαισίου στόχων και προτεραιοτήτων και, εν τέλει, ενός συνόλου δράσεων σε διάφορους τομείς:
τεχνικά έργα, ψηφιακή τεχνολογία, στήριξη της επιχειρηματικότητας, διά βίου μάθησης και
κατάρτισης, καταπολέμησης της ανεργίας αλλά και δράσεις στήριξης μη κρατικών φορέων που
δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα. Για τη χάραξη αυτής της Στρατηγικής, από τις προδιαγραφές και τις οδηγίες εφαρμογής του εργαλείου ΟΧΕ προκύπτει η ανάγκη εμπλοκής της
τοπικής κοινωνίας.
Αυτό σήμαινε την ανάγκη διαβούλευσης με όσο κατά το δυνατόν περισσότερους φορείς
και εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών. Συνήθως στη χώρα μας η διαβούλευση εκλαμβάνεται ως ένα «υποχρεωτικό» στάδιο δημοσιότητας όπου οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν
αλλά σπάνια να επηρεάσουν. Στην περίπτωση της ΣΒΑΑ της Βέροιας, έγινε συνειδητή προσπάθεια να εμπλακούν στη διαδικασία όσο κατά το δυνατόν περισσότεροι φορείς και εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών. Οργανώθηκαν γι’ αυτό το σκοπό δεκατέσσερις συναντήσεις
σε περίοδο δύο μηνών, ώστε να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και τροφοδότηση του Σχεδίου με
γνώμες και προτάσεις από την τοπική κοινωνία, όπως με εκπροσώπους Μη Κερδοσκοπικών
Οργανώσεων, Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συλλόγων που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα, με την Ιερά Μητρόπολη, τη Δημόσια Βιβλιοθήκη, την Εφορεία Αρχαιοτήτων, τον
Εμπορικό Σύλλογο κ.ά.
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η πρόταση μιας Στρατηγικής που κινείται στο τρίπτυχο Φύση
– Ιστορία – Φιλοξενία: επιδιώκει να αξιοποιήσει τους πόρους του τόπου της Βέροιας – τη φύση
(τον οικολογικό πλούτο) και την ιστορία (τον μνημειακό / πολιτιστικό πλούτο) ως τα σημαντικότερά της «κεφάλαια» για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Ενσωματώνει δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από διαφορετικά ΕΔΕΤ (τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από έξι διαφορετικούς άξονες προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020. Μ’ αυτόν τον τρόπο η Στρατηγική ανταποκρίνεται στους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης: Περιβάλλον, Οικονομία και Κοινωνία. Οι προτεινόμενες δράσεις κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις άξονες:
1. Ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος ως αναπτυξιακού τουριστικού πόρου για την πόλη.
2. Βιώσιμη αστική κινητικότητα, προσβασιμότητα για όλους.

70

ΒΕΡΟΙΑ – ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ

3. Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, προώθηση της απασχόλησης.
4. Προστασία, υποστήριξη και ένταξη ευάλωτων και ευπαθών ομάδων.
Ο πρώτος Στρατηγικός άξονας, Ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος ως αναπτυξιακού τουριστικού πόρου για την πόλη, θεωρεί το φυσικό και κτισμένο περιβάλλον, εστιασμένο
στην περιοχή του ποταμού Τριπόταμου και στις συνοικίες της Παλιάς Πόλης, ως το συγκριτικό
πλεονέκτημα της Βέροιας. Κύριο έργο αυτού το άξονα είναι η παρέμβαση με τίτλο «Βιοκλιματικό-πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας» που αφορά την ανάδειξη
της Παλιάς Πόλης της Βέροιας (συνοικίες Μπαρμπούτας – Παναγίας Δεξιάς και Κυριώτισσας)
μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου διαδρομών με χαρακτηριστικά βιοκλιματικού αστικού
σχεδιασμού. Οι συνοικίες αυτές, κηρυγμένοι ιστορικοί τόποι, συγκεντρώνουν τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της πόλης, μεγάλο αριθμό διατηρητέων κτηρίων, καθώς και έναν αστικό
ιστό που διατηρεί την παραδοσιακή, μεσαιωνικού χαρακτήρα, οργάνωσή του.5 Ταυτόχρονα,
είναι οργανικά ενσωματωμένες στο ιστορικό κέντρο της πόλης (δηλαδή, το εντός των τειχών
τμήμα της Βέροιας), πολύ κοντά σε κεντρικές λειτουργίες καθώς και στο καθοριστικό, για τη
διαχρονική εξέλιξη της πόλης, γεωγραφικό στοιχείο που είναι ο ποταμός Τριπόταμος. Ειδικότερα, το έργο αφορά τη δημιουργία ενιαίας διαδρομής που θα ξεκινά από το Βυζαντινό Μουσείο
επί της οδού Θωμαΐδου, στα νότια τείχη της πόλης και θα καταλήγει στον παραποτάμιο πεζόδρομο (οδό Ολγάνου), στη βόρεια παρειά της συνοικίας της Μπαρμπούτας, με ενδιάμεσους
σημαντικούς σταθμούς τους Δίδυμους Λουτρώνες και την Παλαιά Μητρόπολη της Βέροιας.
Στόχοι του έργου είναι:
– Η σύνδεση των τριών ιστορικών τόπων μεταξύ τους και η διαμόρφωση ενιαίας φυσιογνωμίας
της «Παλιάς Πόλης», που τώρα είναι διασπασμένη σε υποπεριοχές.
– Η ανάδειξη των σημαντικών σημείων ενδιαφέροντος που συναντά κανείς στο προτεινόμενο
δίκτυο διαδρομών.
– Η βελτίωση του μικροκλίματος για τους περιπατητές, μέσα από την εφαρμογή των αρχών του
βιοκλιματικού σχεδιασμού και τη χρήση κατά το δυνατόν υλικών φιλικών προς το περιβάλλον.
– Η προώθηση της ήπιας κινητικότητας, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των πεζών και η
μείωση της παρουσίας του αυτοκινήτου στην περιοχή, ιδιαίτερα στις ζώνες γύρω από τα σημεία ενδιαφέροντος.
– Η διαμόρφωση ενιαίας αισθητικής ως προς όλα τα στοιχεία του αστικού δημόσιου χώρου,
από τα υλικά επίστρωσης έως την σήμανση και τον αστικό εξοπλισμό.
Η παρέμβαση αυτή, με τη δημιουργία «πράσινων μονοπατιών», φιλοδοξεί να προαγάγει
την τουριστική της εικόνα, αλλά και να αποδώσει στις γειτονιές αυτές καλύτερο μικροκλίμα και
να φέρει μείωση της ατμοσφαιρικής και ηχητικής ρύπανσης, που σε συνδυασμό με την έντονη
παρουσία των μνημείων και των κτιρίων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής θα κάνουν τις συνοικίες
αυτές ελκυστικές τόσο για τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες – αλλά και για χωροθέτηση
νέων επιχειρήσεων στον τομέα της φιλοξενίας και του δημιουργικού τομέα.
Η βελτίωση των συνθηκών για τους πεζούς θα προάγει τη στροφή σε ήπιες μορφές μετακίνησης (πεζή, ποδηλασία) προς μια μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου. Αυτός είναι άλλωστε ο
δεύτερος Στρατηγικός Άξονας της Στρατηγικής ΒΑΑ, Βιώσιμη αστική κινητικότητα, προσβασιμότητα για όλους, που περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περιοχές γύρω από σχολεία, κυρίως στη συνοικία
του Προμηθέα, ώστε να βελτιώσει τις συνθήκες ασφάλειας και να προάγει τη βιώσιμη κινητικότητα. Στόχος είναι η μείωση των παιδιών που αναγκάζονται οι γονείς να τα συνοδεύουν μέχρι την
πόρτα του σχολείου με το ιδιωτικό αυτοκίνητο, μέσω της δημιουργίας ζωνών στην ευρύτερη περιοχή κάθε σχολείου με προτεραιότητα στους πεζούς και στους ποδηλάτες.

5. Βλ. Καλογήρου N. (1990). Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική: Βέροια. Αθήνα: Μέλισσα.
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Αυτή η παρέμβαση θα συμβάλει επίσης στη μακροπρόθεσμη αλλαγή νοοτροπίας, ώστε να
ανατραπεί η πρωτοκαθεδρία του αυτοκινήτου που έχει πλέον καταστεί η μάστιγα των ελληνικών πόλεων – και δυστυχώς καλλιεργείται από μικρή ηλικία καθώς πολλά είναι τα παιδιά που
συνεχώς επιβαίνουν στα αυτοκίνητα των γονέων τους χωρίς να τους δίνεται η ευκαιρία να βιώσουν την πόλη με ποδήλατο ή με τα πόδια. Δεν είναι επομένως (μόνο) θέμα ασφάλειας η βελτίωση της αστικής κινητικότητας στις περιοχές των σχολείων. Τα διεθνή παραδείγματα δείχνουν
ότι όπου οι πολεοδόμοι και οι σχεδιαστές των πόλεων έχουν θέσει ως προτεραιότητα το να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο μόνα τους, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Όχι
μόνο τα παιδιά είναι πιο κοινωνικά, χαρούμενα και υγιή, αλλά γίνονται, αντίστοιχα, πιο κοινωνικοί, χαρούμενοι και υγιείς ενήλικοι.6 Το πιο διάσημο, ίσως, παράδειγμα είναι η Δανία, όπου
τα παιδιά από έξι ετών πηγαίνουν στο σχολείο μόνα τους, με τα πόδια ή με το ποδήλατο, αφού
βεβαίως έχει και εκεί προηγηθεί, για δεκαετίες τώρα, μια πολεοδομική πρακτική που θέτει ως
προτεραιότητα τους πεζούς και τους ποδηλάτες και όχι το αυτοκίνητο.7
Ο τρίτος άξονας, Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, προώθηση της απασχόλησης,
συμβάλλει με καίριο τρόπο στην ολοκληρωμένη Στρατηγική καθώς περιλαμβάνει δράσεις δια
βίου μάθησης και αναβάθμισης προσόντων για άνεργους και υποαπασχολούμενους. Περιλαμβάνει προγράμματα πιστοποιημένης κατάρτισης στους τομείς της συντήρησης μνημείων και
παραδοσιακών κτιρίων, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό που θα απασχοληθεί στις παρεμβάσεις στις ιστορικές συνοικίες και στα συνοδευτικά έργα αρχαιολογίας.
Έχει δε ιδιαίτερη στόχευση στους τομείς της Δημιουργικής και Κοινωνικής Οικονομίας, κεφαλαιοποιώντας έτσι την αναμενόμενη αύξηση των επισκεπτών που θα προκύψει από την ποιοτική αναβάθμιση του περιβάλλοντος των ιστορικών τόπων, με την παροχή ευκαιριών για νέες
μικρές επιχειρήσεις στον τομέα της φιλοξενίας. Συμπεριλαμβάνει μία δράση συμβουλευτικής
υποστήριξης για ανέργους, από τη βραβευμένη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Τέλος, στον άξονα αυτό εμπεριέχονται δράσεις προώθησης της πόλης με ψηφιακά μέσα, σε συνέχεια έργου που ήδη υλοποιείται κατόπιν προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα την Ερευνητική ομάδα URENIO,
αλλά και μία δράση προώθησης του θρησκευτικού τουρισμού, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη.
Ο τέταρτος άξονας, Προστασία, υποστήριξη και ένταξη ευάλωτων και ευπαθών ομάδων εστιάζει σε δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας ήδη υφιστάμενων δομών που επιτελούν κοινωνικό έργο
εντός της περιοχής εφαρμογής, παρέχοντας προστασία, ενδυνάμωση, αρωγή κάθε είδους σε άτομα
και ομάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (άτομα με ειδικές ανάγκες, οικογένειες ατόμων που πάσχουν από ψυχικές παθήσεις, θύματα ενδοοικογενειακής βίας κλπ.). Μεταξύ
τους ξεχωρίζει η χρηματοδότηση του τμήματος ημιαυτόνομης διαβίωσης της «Πρωτοβουλίας για το
Παιδί», για νέους άνω των 18 ετών που προέρχονται από ιδρύματα παιδικής προστασίας, μία δράση
που ξεχωρίζει για την καινοτομία της.
Η εφαρμογή του εργαλείου ΟΧΕ για τη συγκρότηση της ΣΒΑΑ της Βέροιας είχε ως τώρα θετικά αποτελέσματα αφού η Στρατηγική της Βέροιας βαθμολογήθηκε στη δεύτερη θέση, μεταξύ των
δήμων της Περιφέρειας που υπέβαλαν αίτηση, και εξασφάλισε 4.204.000 ευρώ για την πόλη. Όπως
προκύπτει από το τελικό σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει δεκαοκτώ δράσεις που καλύπτουν όλους
τους παραπάνω τομείς, διαφέρει από τα προγράμματα αστικών αναπλάσεων των προηγούμενων
Προγραμματικών Περιόδων. Βρίσκεται πολύ πιο κοντά στη λογική της αστικής αναζωογόνησης
6. Klaus Bondam (2017). What all urban planners should be asked: would you let your child cycle here? Διαθέσιμο στο https://www.theguardian.com/cities/2017/jun/15/urban-planners-let-child-cycle-here-denmark
7. Βλ. Gehl J. (2013). Η ζωή ανάμεσα στα κτήρια: Χρησιμοποιώντας το δημόσιο χώρο. Mετάφραση – επιμέλεια: Γ.
Κατσαβουνίδου, Π. Ταράνη). Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
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όπως ορίζεται στη σχετική βιβλιογραφία: ένα σύνολο παρεμβάσεων σε συγκεκριμένο χώρο (περιοχή της πόλης) που έχει μία στόχευση ολοκληρωμένη, με την έννοια ότι δεν εξαντλείται στο αντικείμενο των τεχνικών έργων, αλλά συνδέει τις τεχνικές επεμβάσεις με κοινωνικές και οικονομικές
δράσεις, και που έχει προκύψει με διαδικασίες «από κάτω προς τα πάνω», με την εμπλοκή της τοπικής κοινότητας. Βαθιά παρεξηγημένες έννοιες όπως οι μηχανισμοί της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, που τα προηγούμενα χρόνια συνδέονταν, για τον μέσο πολίτη, με κατευθύνσεις, επιλογές
και προτεραιότητες που προέρχονται άνωθεν και εφαρμόζονταν αδιακρίτως «οριζόντια», μεταβιβάζονται με το εργαλείο της ΟΧΕ ως ευθύνη και αρμοδιότητα στους τοπικούς φορείς και την κοινότητα. Με τη Στρατηγική ΒΑΑ οι πόλεις έχουν την ευχέρεια και την ευελιξία να επιλέξουν τις δικές
τους προτεραιότητες, βασισμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε τόπου και τη δυναμική του.
Περίληψη. Στο ΕΣΠΑ 2014-2020, ένα σημαντικό κομμάτι των χρηματοδοτήσεων έχει δεσμευτεί για την
αστική ανάπτυξη, δηλαδή για προγράμματα ολοκληρωμένων αναπλάσεων με σαφή στόχο την αστική αναγέννηση υποβαθμισμένων ή προβληματικών περιοχών. Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η Βέροια και άλλοι επτά Δήμοι κλήθηκαν να εκπονήσουν Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), με την υποχρεωτική εφαρμογή του εργαλείου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ). Οι κύριες παράμετροι της προσέγγισης ΟΧΕ στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη είναι η
ενεργός συμμετοχή πολλών και διαφορετικών τοπικών φορέων και συντελεστών, τόσο στη φάση του σχεδιασμού αλλά και στην υλοποίηση των δράσεων, και ο διαθεματικός χαρακτήρας της Στρατηγικής, που θέτει τις
οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους εξίσου στο επίκεντρο, μαζί με τις επεμβάσεις στον υλικό χώρο. Στο
παρόν άρθρο επεξηγείται η διαδικασία και το τελικό αποτέλεσμα της εφαρμογής του εργαλείου ΟΧΕ για τη
σύνταξη της Στρατηγικής ΒΑΑ για την πόλη της Βέροιας. Η Στρατηγική εστιάστηκε στην ανάδειξη του πολιτιστικού κεφαλαίου της πόλης ως τον πιο δυναμικό αναπτυξιακό της πόρο, και προτείνει παρεμβάσεις στις
συνοικίες των διατηρητέων, κυρίως, για τη σύνδεση των σημαντικών τοπόσημων και τη δημιουργία δικτύου
βιοκλιματικών διαδρομών.
Abstract. In the 2014-2020 Programming Period, a considerable portion of European Union (EU) funding has been earmarked for urban development, that is, for integrated programs of urban regeneration of degraded or problematic city districts. In the context of the Regional Operational Program of Central Macedonia,
Veria and other seven Municipalities were invited to submit a Strategy for Sustainable Urban Development
(SUD), with the mandatory implementation of the Integrated Territorial Investment (ITI) tool. The main characteristics of the ITI approach for SUD are the active involvement of multiple local stakeholders, not only in
the consultation phase, but also in the implementation itself, and the cross-thematic character of the Strategy,
which aims to address not only spatial – physical space but the social and economic spheres, as well. In this
article the process and final results of the implementation of the ITI are presented, in the case of the laying-out
of the Strategy for SUD of the city of Veria. The Strategy focused on the promotion of the cultural repository of
the city as its most dynamic developmental resource, and proposes interventions in the listed neighborhoods,
mainly for connecting the important landmarks and for the creation of a network of “green” paths.

Η Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου (Βέροια, 1972) σπούδασε αρχιτεκτονική
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια, με υποτροφία Ιδρύματος Ωνάση, στο Massachusetts Institute of Technology
(Μ.Ι.Τ.), απ’ όπου έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα Master of Science in
Architecture Studies (SMArchS) το 2000. Είναι Διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2012). Από το 2001 υπηρετεί ως μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αρχικά στον
Δήμο Θεσσαλονίκης (2001-2007) και από το 2007 μέχρι σήμερα στον
Δήμο Βέροιας. Είναι εντεταλμένη διδάσκουσα (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός για το παιδί και το
παιχνίδι στην πόλη, η κοινωνική διάσταση της πρακτικής του αστικού
σχεδιασμού, οι μετασχηματισμοί στον χώρο των πόλεων λόγω της μετανάστευσης, η σχέση ιστορίας και αστικού σχεδιασμού.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΣΤΑ 1892-1923*

Ο

ι κοινοτικοί θεσμοί αναπτύχθηκαν, στο πλαίσιο του δημοσιονομικού συστήματος του
οθωμανικού κράτους, περισσότερο σε περιοχές με επαρκή πληθυσμό σε πόλεις ή και
κάποια ορεινά χωριά. Στις παραμονές της ένταξης στο ελληνικό κράτος, οι ελληνικές
κοινότητες ήταν ιεραρχημένες και διέθεταν μια διαμορφωμένη άρχουσα τάξη. Τα ηγετικά αυτά
κοινωνικά στρώματα που αναδύθηκαν από τους κοινοτικούς θεσμούς, εμπλέκονταν και συμμετείχαν ενεργά σε ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές και πολιτισμικές διεργασίες και συσχετισμούς, σε
αντίθεση με τα περισσότερα στρώματα, που ασχολούνταν καθημερινά σε έναν αγώνα επιβίωσης
με κάποια διαλείμματα παραδοσιακών εκδηλώσεων, (Κοντογιώργης, 1982).
Τα μέλη που στελεχώνουν ένα θεσμό έχουν ένα κοινό σκοπό και αποτελούν μια κοινωνική
ομάδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για τον σκοπό και τις αρμοδιότητες της Σχολικής Εφορείας (Σ.Ε.) μας ενημερώνουν οι Κανονισμοί των Κοινοτήτων και οι Εγκύκλιοι του Πατριαρχείου.
Ωστόσο, η ιστορία ενός θεσμού δεν σταματά στην εξέταση των κανονισμών, των νόμων, ή των
διαταγμάτων, αλλά επεκτείνεται στις ανθρώπινες σχέσεις, πράξεις και συμπεριφορές, (Καραπιδάκης, 1991). Έτσι, είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα η κοινωνική μελέτη των μελών που συγκρότησαν κατά διαστήματα το σώμα της Σ.Ε., καθώς και η διαδικασία μετασχηματισμού αυτών, από
το κοινοτικό στο κρατικό πλαίσιο. Στην παρούσα εργασία, από τις δημοσιευμένες πηγές, τα
πρακτικά των συνεδριάσεων και προφορικές μαρτυρίες, θα επιχειρηθεί η εξέταση του κοινωνικού προφίλ των μελών της εφορείας, σχετικά με τα επαγγέλματα, τις σπουδές, την οικονομική
κατάσταση, τις ασχολίες, τις κοινωνικές δράσεις και τις συγγενικές σχέσεις.
Το σώμα της Σ.Ε., βασικός φορέας διοίκησης της κοινοτικής εκπαίδευσης, συγκροτημένος
γύρω από τη θρησκευτική αρχή, συνέχισε το έργο της, με σταδιακή αφαίρεση των αρμοδιοτήτων της, για πολλά χρόνια μετά την αλλαγή της διοίκησης. Ήταν ένα από τα σωματεία της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βέροιας με αρμοδιότητες στα εκπαιδευτικά καταστήματα αρρένων και θηλέων. Τα σωματεία αυτά εκλεγόταν εκ προσώπων ευυπόληπτων, τιμίων και αξιοπίστων από την γενική συνέλευση της Αντιπροσωπείας της κοινότητος, σύμφωνα με τις διαδικασίες των εκάστοτε Κανονισμών, (Χιονίδης, 1970). Όλα τα ονόματα σχεδόν των Σχολικών Εφόρων που διετέλεσαν την περίοδο 1889-1929, εντοπίζονται, εκτός των πρακτικών της Σ.Ε. που
κράτησαν έως το 1923, και στα πρακτικά συνελεύσεων της Αντιπροσωπείας, της Δημογεροντίας και της Διευθυνούσης Επιτροπής έως το 1924 και της Ανωτέρας Ενοριακής Αντιπροσωπείας
έως το 1936.
Οι Έφοροι ήταν από εύπορες παραδοσιακές οικογένειες της κοινότητας και προέρχονταν
από υψηλά κοινωνικά στρώματα, συνήθως έμποροι, ιατροί, γαιοκτήμονες και εργοστασιάρχες.
Πρόκειται δηλαδή για άτομα με εμπειρίες, γνώση της αγοράς και με υψηλό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο. Μια ανάγνωση των πρακτικών δείχνει ότι η σχολική διοίκηση
* Για πληθώρα σχετικών πληροφοριών, για αναφορές σε περιώνυμα μέλη της Σχολικής Διοίκησης Βεροίας και για

εκτεταμένες αρχειακές και βιβλιογραφικές αναφορές βλέπε: Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα, Ιστορία της Βεροίας και της
περιοχής, με παράλληλη τοπογραφία της πόλης (τόμοι Α΄, Β΄), Θεσσαλονίκη 2012, εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη:
Τόμος Α΄: σελίδες 527-724 (κεφάλαιο δέκατο: Η κοινωνική οργάνωση, η διοίκηση και η πολιτιστική ζωή στην τουρκοκρατούμενη Βέροια: Κοινωνία, κανονισμοί, εκπαίδευση, προσωπικότητες, ευεργέτες, παράδοση, σωματεία, οικονομία).
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λειτουργούσε με τα οικονομικά και ορθολογιστικά κριτήρια μιας επιχείρησης με σκοπό, αν όχι
το κέρδος, την εύρυθμη λειτουργία των σχολών. Ο όρος εκπαιδευτικά καταστήματα, που συναντάται στον Κανονισμό των σχολείων και στα ενδεικτικά των μαθητών, για τα σχολεία της κοινότητας, πλησιάζει τη σημασία που έχει σήμερα ο όρος στην αγορά.
Οι ενέργειες των Σχολικών Εφόρων ήταν ενέργειες διοίκησης μιας οικονομικής επιχείρησης. Οι απόψεις, οι σκέψεις και οι αποφάσεις τους, συμβάδιζαν με το κοινωνικό και οικονομικό κλίμα, χωρίς να παραβλέπουν τη δικαιοσύνη και την ορθόδοξη χριστιανική ηθική που κάλυπτε όλα τα προηγούμενα. Χαρακτηριστικό το επόμενο απόσπασμα, (Λαμπρίδης, 1895): Κοινότης…Ελληνικήν εν τη αλλοδαπή σημαίνει Σχολείον και εκκλησίαν Ελληνικήν, από της φύσεως
δε αυτής των πραγμάτων επιβάλλεται και προσήκει η διοίκησις αυτών εις εκείνους, οίτινες τα εδημιούργησαν και εις εκείνους, οίτινες δύνανται να τα συντηρήσωσιν. Ευνόητον, ότι πλείσται θυσιάζοντες και πλείονα υπέρ της συντηρήσεως των εθνικών τούτων καταστημάτων προσφέροντες
εισί και οι μάλλον εν τη εμπορία ευδοκιμούντες, τούτο δε πείθει, ότι η διοίκησις αυτών εναποτίθεται εις τους μάλλον σώφρονας και τους μάλλον πεπειραμένους.

Μ

ετά από την εξέταση δημοσιευμένων βιβλίων, των πρακτικών των συνελεύσεων και
στοιχεία προφορικών μαρτυριών, προέκυψαν, (με φθίνουσα σειρά του αριθμού εμφάνισης των ονομάτων στα πρακτικά των συνεδριάσεων), τα εξής:
Ο Αντώνιος Κύρκου, ήταν ο σχολικός έφορος με τις περισσότερες εγγραφές στα βιβλία
των πρακτικών της Εφορείας, κουρέας στο επάγγελμα, (Ιγγλέσης, 1911), πρωτεργάτης και με
ενεργή συμμετοχή στον Μακεδονικό αγώνα, (Χριστοδούλου, 1965).
Ο Κωνσταντίνος Καμπίτογλου, καταγόταν από μεγάλη και πλούσια οικογένεια της πόλης,
ήταν έμπορος αποικιακών ειδών, (Ιγγλέσης, 1911) και αναφέρεται ως δωρητής του ναού του
Αγίου Αντωνίου, (Πυρινός, 2009). Από προφορική μαρτυρία, εργάστηκε και ως δάσκαλος. Η
γυναίκα του Πηνελόπη, δασκάλα, ήταν ιδρυτικό μέλος και η πρώτη πρόεδρος του σωματείου
της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ιστορικού σωματείου της πόλης, που ιδρύθηκε
το 1904 και συνεχίζει τη δράση του έως και σήμερα, (Πυρινός, 2005).
Ο Νικόλαος Αντωνιάδης, είχε σπουδάσει ιατρική στην Αθήνα και στη Γερμανία, ενώ διατηρούσε φαρμακείο με μια μικρή κλινική. Είχε ενεργό ανάμειξη στον Μακεδονικό Αγώνα, ήταν
υποψήφιος βουλευτής το έτος 1915 με το κόμμα των Φιλελευθέρων και μέλος του κινήματος
της Θεσσαλονίκης στην Επιτροπή της Βέροιας, (Παπαδάκης-Στάϊκος, 1974), ενώ διετέλεσε και
δήμαρχος της πόλης στα έτη 1919-1920 και 1922-23, (Πολυζωίδης, 2002). Προσέφερε δωρεάν
υπηρεσίες στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών, ενώ η γυναίκα του Ελισάβετ Γεμιτζόγλου αναφέρεται ως δωρήτρια στα σωματεία της κοινότητας, (Πυρινός, 2005).
Ο Εμμανουήλ Κ. Χριστοδούλου, ήταν μεγαλέμπορος, (Χριστοδούλου, 1965), μακεδονομάχος από προφορική μαρτυρία και μέλος μιας ευρύτατης οικογένειας της πόλης. Το επίθετο «Χριστοδούλου» εντοπίζεται, με τη μεγαλύτερη συχνότητα, στις κοινοτικές συνελεύσεις,
σε δράσεις των σωματείων και συλλόγων, σε επιτροπές εκκλησιών και στον Μακεδονικό Αγώνα. Ο γιος του Αναστάσιος Εμμ. Χριστοδούλου, είναι ο συγγραφέας των βιβλίων Ιστορία της
Βέροιας και Η συμβολή της Βέροιας στον Μακεδονικό αγώνα, απ’ όπου αντλούνται πληροφορίες για τα μέλη της Σχολικής Εφορείας. Η κόρη του Ελένη Εμμ. Χριστοδούλου ήταν ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Κυριών, (Χριστοδούλου, 1965).
Ο Μερκούριος Χατζηνικολάκης, ήταν έμπορος, ενώ οι τρεις γιοι του, συνεχίζοντας την οικογενειακή επιχείρηση του πατέρα τους, έγιναν αργότερα εργοστασιάρχες νηματουργίας και
αλευροβιομηχανίας, ασκώντας παράλληλα και ένα πλούσιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο
στην κοινωνία της Βέροιας, (Πυρινός, 2009).
Ο Δημήτριος Τούσας, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με μετεκπαίδευση στο Παρίσι, ήταν μια εξέχουσα μορφή στην κοινότητα. Από τους πρωτεργάτες του Μακεδονικό αγώ-
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να, (Χριστοδούλου, 1965), συνελήφθηκε και φυλακίστηκε από τους Τούρκους και στη συνέχεια
εξορίστηκε. Επέστρεψε στην Βέροια με ενέργειες του Μητροπολίτη, όπου υπέστη δύο δολοφονικές επιθέσεις από Βούλγαρους, γεγονότα που τον οδήγησαν να μεταναστεύσει στη Θεσσαλονίκη. Παντρεμένος με την εγγονή του τοπικού ηγέτη και μέλους της Εφορείας των Σχολών, Εμμανουήλ Σιορμανωλάκη, Ελένη, (Πολυζωίδης, 2002). Ιδρυτικό μέλος της φιλανθρωπικής και
εκπαιδευτικής αδελφότητας «Αθηνά» το 1880 και μετέπειτα πρόεδρος του μετονομαζόμενου
σωματείου «Μέλισσας», από την ίδρυσή της το 1898, (Χριστοδούλου, 1965). Υποψήφιος βουλευτής το 1915 με το κόμμα των αντιβενιζελικών, (Παπαδάκης-Στάϊκος, 1974).
Ο Αντώνιος Σμυρλής, είχε σπουδάσει ιατρική στην Αθήνα με μεταπτυχιακές σπουδές στην
Γαλλία, (Πολυζωίδης, 2002). Ήταν ιατρός του Δήμου και της τουρκικής Αστυνομίας. Κατά τον
Μακεδονικό αγώνα περιέθαλπε κρυφά τραυματίες των συγκρούσεων στον βάλτο των Γιαννιτσών, (Χριστοδούλου, 1965). Μαζί με τη γυναίκα του Μαρίκα, η οποία ήταν ιδρυτικό μέλος της
Φιλοπτώχου Αδελφότητας, προσέφερε δωρεάν περίθαλψη και ιατρικές υπηρεσίες, ενώ αργότερα
διετέλεσε και ο πρώτος Έλληνας δήμαρχος στην πόλη τα έτη 1916-1918, (Ζάχος, 1979).
Ο Εμμανουήλ Κάκος, ήταν παραλήπτης και αποστολέας εμπορευμάτων και διατηρούσε
μεταφορική εταιρεία. Συνεργάτης με πλούσια δράση στον Μακεδονικό αγώνα, παραλάμβανε
αποστελλόμενα όπλα και έγγραφα από το προξενείο Θεσσαλονίκης, (Χριστοδούλου, 1965).
Διετέλεσε Πρόεδρος στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού συλλόγου Βέροιας που
ιδρύθηκε το 1919, (Κοντογουλίδης, 2001). Στις βουλευτικές εκλογές του 1920 ήταν υποψήφιος
στην περιφέρεια Βέροιας με τον συνδυασμό του Λαϊκού κόμματος οπότε και εξελέγη βουλευτής, (Παπαδάκης-Στάϊκος, 1974).
Ο Ιωάννης Κ. Χρυσοχόου (Κουημτζής), με πολλές συμμετοχές στις συνεδριάσεις της Σχολικής εφορίας, ήταν ο γιος του Κωνσταντίνου Α. Χρυσοχόου (Κουημτζή), ο οποίος ήταν κτηματίας και έμπορος. Ήταν συνεργάτης στον Μακεδονικό αγώνα και μέλος της Επαναστατικής
Επιτροπής του 1916, (Παπαδάκης-Στάϊκος, 1974). Σύμφωνα με προφορική μαρτυρία διετέλεσε
αργότερα, Πρόεδρος των απογόνων του Μακεδονικού αγώνα.
Ο Αναστάσιος Αντωνιάδης, ήταν ο Γενικός Γραμματέας της κοινότητας, (σημαντική θέση
και για πολλά έτη), και της μεγαλύτερης ενορίας της πόλης, του ναού του πολιούχου της πόλης
Αγίου Αντωνίου, που λειτουργούσε και ως τραπεζικό ίδρυμα. Εντοπίστηκε και ως μέλος στο
Προεδρείο του πολιτιστικού σωματείου της «Μέλισσας», ενώ στον έντιμον συμπολίτην της κοινότητος, είχε ανατεθεί και το ταμείο του Μακεδονικού αγώνα, (Χριστοδούλου, 1965).
Ο Κωνσταντίνος Πολυζωίδης, ξεκίνησε ως ιδιωτικός υπάλληλος αλλά κατόρθωσε να εξελιχθεί σε δυνατό έμπορο οικοδομικών υλικών, ξυλείας και ειδών κιγκαλερίας. Από ευρεία οικογένεια της Βέροιας, είχε συγγενικές σχέσεις με άλλες σημαντικές οικογένειες της πόλης,
(Πολυζωίδης, 1992).
Ο Θωμάς Γρηγορίου, ήταν ωρολογοποιός και είχε αρκετές συμμετοχές στις συνεδριάσεις της
Σχολικής Εφορείας. Μάλλον πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο με τον αναγραφόμενο «Θωμά Γρ. Ωρολογάς» όπως διαβάζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων της Σχολικής Εφορείας του Κώδικα 21.
Οι Θωμάς Μ. Χατζηνικολάκης και ο αδελφός του Στέφανος, ανέπτυξαν μαζί με τον τρίτο
αδελφό τους Εμμανουήλ, μεγάλη εμπορική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας
μονάδας αλευροβιομηχανίας και ενός σύγχρονου εργοστασίου νηματουργίας. Βοήθησαν ποικιλοτρόπως την κοινότητα, προσφέροντας στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών και ενισχύοντας
οικονομικά τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Ιθύνων νους των προοδευτικών ενεργειών και των
επιτεύξεων της οικογένειας ήταν ο Στέφανος. Ήταν επίτροπος και ταμίας της εκκλησίας του
Αγίου Αντωνίου και εξελέγη δήμαρχος το 1905 της διοικήσεως Βέροιας, (των ηλικιωμένων
Οθωμανών). Η κοινωνική του προσφορά εντοπίζεται κυρίως στην Επιτροπή διοίκησης της Μονής του Τιμίου Προδρόμου, οπότε και το Μοναστήρι άρχισε να βοηθά το Εθνικό ταμείο του
Πατριαρχείου, τα σχολεία της κοινότητας και την αδελφότητα «Μέλισσα» στην οποία διετέ-
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λεσε και ταμίας, (Πυρινός, 2005). Ο Θωμάς Μ. Χατζηνικολάκης διετέλεσε Σύμβουλος στο
πρώτο διοικητικό συμβούλιο του ιδρυθέντος το 1919 Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας, (Κοντογουλίδης, 2001).
Ο Γρηγόριος Κωτούλας, απόφοιτος της ιατρικής σχολής Αθηνών, άσκησε την ιατρική
στην πόλη, προσφέροντας διάφορες υπηρεσίες. Η αδελφή του ήταν δασκάλα για πολλά έτη
στην Αστική σχολή θηλέων, (Πολυζωίδης, 2002). Η σύζυγός του Ανδρομάχη ήταν ιδρυτικό
μέλος και πρόεδρος της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Κυριών με πλούσια δράση στο αυτό σωματείο, (Πυρινός, 2005).
Ο Εμμανουήλ Βελτσίδης, με δίπλωμα της ιατρικής σχολής της Αθήνας, άσκησε το επάγγελμα του ιατρού, ως παθολόγου και σχολίατρου στην πόλη, ύστερα και από την σχετική έγκριση των τουρκικών αρχών, (Πολυζωίδης, 2002). Από τους πρωτεργάτες της Μακεδονικής
εξέγερσης με ενεργή ριψοκίνδυνη συμμετοχή στην περίθαλψη των τραυματιών, έλαβε μέρος
και στους βαλκανικούς πολέμους, (Χριστοδούλου, 1965). Το 1920 διετέλεσε πρώτος Τοπικός
Έφορος Προσκόπων αναπτύσσοντας μεγάλη δραστηριότητα, (Πυρινός, 1990).
Ο Ιωάννης Ιζέτ Βέης, (Αναστάσιος Θωμαίδης), παλαιό μέλος της Δημογεροντίας και με
πολλές συμμετοχές στα κοινά της πόλης, είχε στην ιδιοκτησία του μύλο παραγωγής σησαμέλαιου, (Αλεξιάδης, 1984), ενώ ήταν και έμπορος σύμφωνα με προφορική μαρτυρία.
Ο Γεώργιος Α. Βλαχογιάννης ξεκίνησε ως δάσκαλος στην Αστική σχολή, ενώ στη συνέχεια έγινε παραγωγός και έμπορος κρεάτων. Μέλος του φιλανθρωπικού σωματείου «Μέλισσας», με ενεργή συμμετοχή ως ηθοποιός στις θεατρικές παραστάσεις που οργάνωνε το σωματείο. Η σύζυγός του ήταν ιδρυτικό μέλος της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Κυριών και υπηρέτησε
για πολλά χρόνια ως αιρετό μέλος στα διοικητικά συμβούλια, (Πυρινός, 2009).
Ο Κωνσταντίνος Α. Καρατζιόγλου ήταν έμπορος υφασμάτων, (Ιγγλέσης, 1911). Ο γιος
του Αναστάσιος Κ. Καρατζόγλου, είχε αναπτύξει τεράστια κοινωνική δραστηριότητα στην πόλη, ενώ διετέλεσε και δήμαρχος με μεγάλη επιτυχία στο έργο του, (Πυρινός, 2009).
Ο Αναστάσιος Κατσιαμάκας, ήταν φαρμακοποιός, (Ιγγλέσης, 1911), και διετέλεσε Πρόεδρος του πρώτου αθλητικού σωματείου «Θησεύς», (Πυρινός, 2009).
Ο Ιωάννης Στεφ. Σακελλαρίδης, ήταν έμπορος υφασμάτων, (Ιγγλέσης, 1911), γιος του
Στέφανου, επίσης Σχολικού Εφόρου, μακεδονομάχου, δραστήριου μέλους της κοινότητος, με
ανάμειξη στο σωματείο «Μέλισσα», (Χριστοδούλου, 1960) και μέλος της επιτροπής ανέγερσης του ναού του Αγ. Αντωνίου με δωρεά σημαντικού χρηματικού ποσού για τον σκοπό αυτό, (Πυρινός, 2009). Από τα πρώτα μέλη και ευεργέτης του γυμναστικού συλλόγου «Θησεύς»,
(Πυρινός, 2009).
Οι Θωμάς και Στέφανος Μαλούτας, γνωστά ονόματα της εποχής και σύμφωνα με προφορική μαρτυρία, ήταν ο πρώτος έμπορος και ο δεύτερος φαρμακοποιός. Ο Στέφανος συμμετείχε
στο Προεδρείο του συλλόγου της «Μέλισσας», (Χριστοδούλου, 1965). Από την ευρύτερη οικογένεια, ήταν και ο Κωνσταντίνος Μαλούτας, έμπορος, μέλος στην Επιτροπή του Μακεδονικού
αγώνα, (Χριστοδούλου, 1960). Η οικογένεια Μαλούτα είχε συγγενική σχέση με τον Δημήτριο
Βικέλλα, (Χριστοδούλου, 1965).
Ο Γεώργιος Α. Καραγεωργίου, έμπορος, εκτός από μέλος της Εφορείας των σχολείων, ήταν μέλος στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του ναού του Αγίου Αντωνίου, (Πυρινός, 2009). Συγγενής πιθανώς με τον Εμμανουήλ Καραγεωργίου, επίσης Σχολικό Έφορο και έμπορο στο επάγγελμα σύμφωνα με προφορική μαρτυρία.
Ο Ιωάννης Καμπίτογλου, ήταν μέλος στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του ναού του Αγίου
Αντωνίου, (Πυρινός, 2009), έμπορος αποικιακών, ενώ αναφέρεται και ως έμπορος τροφοδότης
του τουρκικού στρατού, (Ιγγλέσης, 1911). Συγγενής με τον, επίσης έμπορο από προφορική
μαρτυρία και μέλος της Εφορείας, Μερκούριο Καμπίτογλου, ο οποίος ήταν Αντιπρόεδρος
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στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου της Βέροιας το 1919, (Κοντογουλίδης, 2001).
Οι Δημήτριος και Ιωάννης Γεμιντζιόγλου, αδελφοί, διατηρούσαν εργοστάσιο αλευρόμυλου,
(Ιγγλέσης, 1911). Από παλιά και πλούσια οικογένεια της πόλης, συγγενική με την οικογένεια Ρακτιβάν, (Σμυρλής 1938). Ο Δημήτριος εντοπίστηκε και ως πρόεδρος του αθλητικού σωματείου
«Θησεύς», και ως Επίτροπος στο ναό του Αγίου Αντωνίου, (Πυρινός, 2009).
Ο Μάρκος Κατσάνος, ήταν υπάλληλος στον γεωργικό συνεταιρισμό μετά την απελευθέρωση, σύμφωνα με προφορική μαρτυρία. Πιθανώς, πρόκειται για τον Μάρκο Κατσαρό, έτσι
όπως αναγράφεται σε λίστα των επαγγελματιών της πόλης το 1910, ο οποίος ήταν αποστολέαςπαραλήπτης εμπορευμάτων, (Ιγγλέσης, 1911). Το 1919 εκλέχτηκε Γενικός Γραμματέας του νεοϊδρυθέντος Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας, (Κοντογουλίδης, 2001).
Ο Ιωάννης Στ. Μάρκου, ήταν από τους ελάχιστους Έλληνες που είχαν ασκήσει τη δικηγορία στην τουρκοκρατούμενη πόλη, (Ιγγλέσης, 1911). Γιος του Στέργιου Μάρκου, ιατρού από τη
Θήβα, που είχε εγκατασταθεί και παντρευτεί στη Βέροια, με πλούσιο κοινωνικό έργο στο ενεργητικό του, (Πολυζωίδης, 2002). Μέλος της Επαναστατικής Επιτροπής του κινήματος της Θεσσαλονίκης το 1916, (Παπαδάκης- Στάϊκος, 1974). Γραμματέας του συλλόγου «Μελισσα», (Μακεδονικό ημερολόγιο, 1909), ενώ παρείχε νομικές υπηρεσίες αμισθί για τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών της πόλης, (Πυρινός, 2005). Υποψήφιος ανεξάρτητος βουλευτής στις εκλογές του
1915 και υποψήφιος στο κόμμα των Φιλελεύθερων το 1920, (Παπαδάκης-Στάϊκος, 1974). Διετέλεσε Δήμαρχος της πόλης το 1924 με διορισμό και το 1925-1929 ως αιρετός, (Ζάχος, 1979).
Ο Γεώργιος Αντ. Τζίκας, ήταν έμπορος, ενεργό μέλος του πολιτιστικού συλλόγου «Μελισσα», (Χριστοδούλου, 1960). Σύμβουλος στον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας το 1919, (Κοντογουλίδης, 2001).
Ο Αργύρης Αντ. Τσικερδάνος, ήταν έμπορος, (Εφημ. Αστήρ, 1928), γιος του Αντωνίου,
δάσκαλου στην Αστική σχολή, από τους πρωτεργάτες του Μακεδονικού αγώνα στην περιοχή,
(Χριστοδούλου, 1965).
Ο Κωνσταντίνος Τσιράκογλου ήταν έμπορος, μέλος μεγάλης και πλούσιας οικογένειας, με
δραστηριοποίηση στο χονδρικό εμπόριο αποικιακών ειδών και στη βιομηχανία τροφίμων, (Ιγγλέσης, 1911).
Ο Αθανάσιος Κ. Παπαδήμου, ήταν έμπορος και ένας από τους πρωτεργάτες του Μακεδονικού αγώνα, (Χριστοδούλου, 1965). Ο αδελφός του Εμμανουήλ, ήταν έμπορος με έδρα τη
Θεσσαλονίκη και επίσης ενεργό μέλος του Μακεδονικού αγώνα.
Ο Κωνσταντίνος Α. Χρυσοχόου (Κουημτζής), ήταν κτηματίας και χρυσοχόος στο επάγγελμα. Άνθρωπος με πολλές γνωριμίες, είχε αναμιχθεί ενεργά στον Μακεδονικό αγώνα. Ο
βουλευτής και συγγραφέας του βιβλίου απ’ όπου εντοπίστηκαν και οι πληροφορίες, Ι. Παπαδάκης-Στάϊκος, ήταν συγγενής του, (Παπαδάκης-Στάϊκος, 1974).
Τελευταίος, με μεγάλο ειδικό βάρος, ο Αναστάσιος Εμμ. Ιατρού, υπογραφόμενος ως Αναστάσιος Μανωλάκης στα Πρακτικά της Σχολικής Εφορείας. Ήταν ο Αναστάσιος Σιορμανωλάκης, γιος του Εμμανουήλ Σιορμανωλάκη, ιατρού, του αποκαλούμενου από τους Τούρκους,
Μπουγιούκ Χεκίμ, (Μεγάλου Γιατρού). Οι τρεις κόρες του Εμμανουήλ, είχαν συγγενικές σχέσεις με μέλη της Εφορείας: Η πρώτη ήταν πεθερά του Δημητρίου Τούσα, η δεύτερη σύζυγος
του Ιωάννη Σακελλαρίδη και η τελευταία σύζυγος του Εμμανουήλ Χριστοδούλου, (Πολύζωίδης, 2002). Ο αείμνηστος Αναστάσιος Εμμ. Σιορμανωλάκης, γόνος αρίστης οικογενείας, ήταν γεωργοκτηματίας. Είχε αναλάβει την ηγεσία του Μακεδονικού αγώνα στην περιοχή. Η
πρώτη συγκέντρωση της επιτροπής της «Εθνικής Άμυνας», έγινε στο σπίτι του Εμμ. Χριστοδούλου και οι περισσότεροι αυτών ήταν μέλη της Σχολικής Εφορείας. Τιμήθηκε με παράσημο
από το ελληνικό κράτος, αιτία για την εξορία του από τους Τούρκους στο Σαρή Σιαμπάν,
(Χρυσούπολη Καβάλας). Εκλέχτηκε ο πρώτος βουλευτής της Βέροιας στο Ελληνικό Κοινο-
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βούλιο, (Χριστοδούλου, 1960). Μεγάλος ευεργέτης της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών,
(Πυρινός, 2005), δανειστής στην τράπεζα του Αγ. Αντωνίου, (Πυρινός, 2009), για πληρωμή
δασκάλων, ενώ με το θάνατό του δώρισε την αρχοντική οικία του στο Δήμο.
Στις 16 Οκτωβρίου 1912, ημέρα της απελευθέρωσης της Βέροιας από τον ελληνικό στρατό, ο βασιλιάς Γεώργιος διέμεινε στο σπίτι του Αναστ. Καμπίτογλου, συγγενή προφανώς των
τριών Σχολικών Εφόρων με το ίδιο επίθετο, Κωνσταντίνου, Μερκουρίου και Ιωάννου. Ο διάδοχος Κωνσταντίνος έμεινε στην οικία του Ιωάννη Σακελλαρίδη, ενώ ανώτεροι αξιωματικοί διανυκτέρευσαν στην οικία του Ιωάννη Μάρκου, πρώην Σχολικοί Έφοροι και οι δύο.
Σύμφωνα με τα προηγούμενα στοιχεία, τα μέλη της Σχολικής Εφορείας παρουσιάζουν κάποια
κοινά χαρακτηριστικά: Βρίσκονταν στο προσκήνιο της τοπικής κοινωνίας από την επαγγελματική
τους δραστηριότητα και το επίπεδο σπουδών τους. Αποτελούσαν την ελίτ της κοινότητας και ήταν
οι κορυφαίοι της Δημογεροντίας. Έμποροι, γιατροί, δικηγόροι, κτηματίες, βιομήχανοι, κληρονόμοι
επιφανών οικογενειών, σε πολλές περιπτώσεις συγγενείς μεταξύ τους, πρωτεργάτες του μακεδονικού αγώνα για την απελευθέρωση, συμμέτοχοι σε επιτροπές και προεδρεία εκκλησιών, μέλη συλλόγων και σωματείων, εκλεγμένοι δήμαρχοι και υποψήφιοι βουλευτές στο ελληνικό κράτος. Μπορεί να ειπωθεί ότι πρόκειται για άτομα με μια κοινωνική πολυθεσία.
Αν η οικονομική τους επιφάνεια και το κύρος τους, οδηγούσε τα άτομα αυτά στην ενασχόληση με τα κοινά και την ανάληψη καθηκόντων στην σχολική διοίκηση, ο χώρος του σχολείου, σχεδόν πολιτικός την εποχή εκείνη, ήταν το μέσο για την ατομική τους διάκριση και την
περαιτέρω κοινωνική και οικονομική τους ανέλιξη. Στα νέα δεδομένα του ελληνικού κράτους
δεν παραιτήθηκαν, ούτε παύτηκαν άμεσα, προσανατολίστηκαν και προσαρμόστηκαν στις νέες
συνθήκες, κατέλαβαν σημαντικές θέσεις στην νέα κρατική διοίκηση και απέκτησαν νέες μορφές εξουσίας και επιρροής πάνω στην τοπική κοινωνία.
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Περίληψη
Τα ηγετικά κοινωνικά στρώματα που σχηματίστηκαν στο πλαίσιο του οθωμανικού δημοσιονομικού συστήματος από τους κοινοτικούς θεσμούς, συμμετείχαν σε ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές και πολιτισμικές διεργασίες και συσχετισμούς. Το σώμα της Σχολικής Εφορείας, βασικός φορέας διοίκησης της κοινοτικής εκπαίδευσης, συγκροτημένος γύρω από την ορθόδοξη
θρησκευτική αρχή, συνέχισε το έργο της και κατά την κρατική εκπαίδευση, με μια σταδιακή
αφαίρεση, όχι πλήρης, των αρμοδιοτήτων της. Όλα τα ονόματα σχεδόν των Σχολικών Εφόρων
της περιόδου 1889-1929, εντοπίζονται και στα πρακτικά συνελεύσεων της Αντιπροσωπείας, της
Δημογεροντίας και της Διευθυνούσης Επιτροπής έως το 1924 και της Ανωτέρας Ενοριακής Αντιπροσωπείας έως το 1936.
Οι Έφοροι ήταν από εύπορες παραδοσιακές οικογένειες της κοινότητας και προέρχονταν
από υψηλά κοινωνικά στρώματα. Έμποροι, ιατροί, γαιοκτήμονες και εργοστασιάρχες, ήταν άτομα με εμπειρίες, γνώση της αγοράς και με υψηλό οικονομικό κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο. Λειτουργούσαν με οικονομικά και ορθολογιστικά κριτήρια με σκοπό την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των σχολών. Οι απόψεις, οι σκέψεις και οι αποφάσεις τους, συμβάδιζαν με το κοινωνικό και οικονομικό κλίμα, χωρίς να παραβλέπουν τη δικαιοσύνη και την
ορθόδοξη χριστιανική ηθική που κάλυπταν όλα τα προηγούμενα.
Αν η οικονομική τους επιφάνεια και το κύρος τους, οδηγούσε τα άτομα αυτά στην ενασχόληση με τα κοινά και την ανάληψη καθηκόντων στην σχολική διοίκηση, ο χώρος του σχολείου, σχεδόν πολιτικός την εποχή εκείνη, ήταν το μέσο για την ατομική τους διάκριση και την
περαιτέρω κοινωνική και οικονομική τους ανέλιξη. Στα νέα δεδομένα του ελληνικού κράτους
δεν παραιτήθηκαν, ούτε παύτηκαν άμεσα, προσανατολίστηκαν και προσαρμόστηκαν στις νέες
συνθήκες, καταλαμβάνοντας σημαντικές θέσεις στη νέα κρατική διοίκηση και αποκτώντας νέες
μορφές εξουσίας και επιρροής πάνω στην τοπική κοινωνία.
Abstract
The leading social strata formed in the Ottoman financial system by the Community institutions participated in wider socio-political and cultural processes and associations. The body of
the School Ephorate, the main body of administration of community education, formed around
the orthodox religious authority, continued its work in state education, with a gradual reduction,
not complete, of its powers. Almost all the names of the School Associates between 1889 and
1929 are also found in the records of the Delegation, the Council of Elders and the Steering
Committee until 1924 and the Upper Parish Representation until 1936.
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The Ephors were from affluent traditional families of the community and came from high
social strata. Merchants, doctors, landowners and factory owners, people with experience,
knowledge of the market and high financial, social and cultural assets. They worked with economic and rational criteria for the efficient and orderly function of schools. Their views, their
thoughts and their decisions were in harmony with the social and economic climate, without
overlooking the justice and the Orthodox Christian morality.
If their financial status and prestige led them to engage with politics and take up office in
the school administration, the school, almost politically charged at that time, was the means for
their individual distinction and further social and financial development. In the new direction of
the Greek State, they did not give up, they did not immediately quit, they adapted to the new
conditions, occupying important positions in the new state administration and acquiring new
forms of power and influence over the local society.
Δημήτριος Πυρινός, Δρ. Ιστορίας, Πτυχιούχος Παιδαγωγικών και Οικονομικών επιστημών

Ο

Δημήτριος Πυρινός γεννήθηκε στη Βέροια το 1967.
Σπουδές στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
(1987), στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, (1996) και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, (Πρόγραμμα Εξομοίωσης, 2004). Μεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραμμα «Ιστορική Δημογραφία» του
τμήματος Ιστορίας Κέρκυρας, (2007). Διδακτορική διατριβή
με θέμα «Η Σχολική Εκπαίδευση από την Κοινότητα στο Κράτος, Βέροια 1879-1929, Δημογραφία και Διοίκηση» στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2012).
Στα επιστημονικά και προσωπικά ενδιαφέροντα, με σχετική αρθρογραφία σε εφημερίδες, περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, η τοπική ιστορία, η ιστορία της εκπαίδευσης, η οικονομική ιστορία, η τοπική αυτοδιοίκηση, η καινοτομία στην
εκπαίδευση και η σχέση της εκπαίδευσης με την οικονομική
ανάπτυξη. Έχει εργασθεί, στον «Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας»
ως δάσκαλος, στον εμπορικό όμιλο εταιρειών «Τροφίμ επε, Γέντρο ελλάς, Κόνβα αβεε», ως επιθεωρητής
πωλήσεων και στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Γνώση» ως επιστημονικός υπεύθυνος της προκατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος για παλιννοστούντες. Διετέλεσε Γραμματέας του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης Προσκοπικού Κατασκηνωτικού Κέντρου Καστανιάς και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Βέροιας.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών και ειδικοτήτων Α/θμιας Εκπ/σης Βέροιας και
Αλεξάνδρειας από 16/1/2014 έως και 26/11/2015. Διατελεί Αντιπρόεδρος του ίδιου Συλλόγου έως και
σήμερα. Αναπληρωτής εκπρόσωπος του ίδιου Συλλόγου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου
Αλεξάνδρειας στην διετία 2015-2016 και στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Βέροιας για την
διετία 2017-2018. Από το 2011 έως και σήμερα εργάζεται ως διευθυντής σε σχολική μονάδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
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Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο βίος και το έργο του Λουκή Ακρίτα

Ο

Λουκάς Χατζηγιαννακού1 γεννήθηκε στη Μόρφου της Κύπρου στις 8 Αυγούστου 1908
ως τέταρτο παιδί της πολυμελούς αγροτικής οικογένειας (αριθμούσε επτά παιδιά) του
Γιαννακού Χατζηλούκα και της Ελένης Καττιρτζήγιαννη. Φοίτησε στο δημοτικό σχολείο της Μόρφου και μετά από δύο χρόνια φοίτησης στην Ελληνική
Σχολή Μόρφου ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στο
Παγκύπριο Γυμνάσιο της Λευκωσίας, απ’ όπου αποφοίτησε το 1925. Έπειτα, λόγω της περιορισμένης οικονομικής δυνατότητας της οικογένειας για ανώτερες σπουδές στην Αθήνα, σπούδασε για ένα χρόνο στο Παγκύπριο Διδασκαλείο και κατά το διάστημα 1926-1930 εργάστηκε ως δάσκαλος σε δημοτικά σχολεία της Μόρφου, της Σύγκρασης και του Κελλακίου, ενώ ταυτόχρονα απέκτησε το αγγλικό πτυχίο ανώτερης γενικής μόρφωσης με μαθήματα δι’ αλληλογραφίας. Παράλληλα,
από το 1928 άρχισε να αρθρογραφεί στην εφημερίδα
της Λεμεσού Χρόνος.
Το 1930 υπήρξε σημείο τομής στη ζωή και την εξέλιξη του Ακρίτα, καθώς τότε μετέβη στην Αθήνα με
σκοπό την ανεύρεση εργασίας και τη συνέχιση των
σπουδών του στη Αγγλική Φιλολογία, για να ακολουθήσει στη συνέχεια πορεία διαφορετική από αυτή ενός Κύπριου δασκάλου. Έτσι, από το 1930
συνεργάστηκε στη σύνταξη της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαιδείας (του «Πυρσού») και στα
επόμενα δύο χρόνια άρχισε να εργάζεται ως συντάκτης στις εφημερίδες Εστία (απ’ το 1931) και
Πρωία (απ’ το 1932), όντας παράλληλα ανταποκριτής της κυπριακής εφημερίδας Πρωινή. Ενώ
είχε ήδη δημοσιεύσει σε κυπριακά και ελλαδικά έντυπα διηγήματά του απ’ το 1929, χρονιά κατά την οποία γράφτηκε κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο θεατρικό του έργο Αγαμέμνων, το 1935
κυκλοφόρησε στην Αθήνα το πρώτο έργο μεγάλης αφηγηματικής έκτασης, η νουβέλα Νέος με
καλάς συστάσεις και το 1936 το μυθιστόρημα Ο Κάμπος. Κατά τη μεταξική δικτατορία υπέστη
ταλαιπωρίες και διώξεις για την αρθρογραφία του από το δικτατορικό καθεστώς.
1. Σχετικά με το επώνυμο Ακρίτας, ο Θ. Μασούρας αναφέρει τα εξής: «Το «Ακρίτας», τώρα, που πολιτογραφήθηκε υστερότερα, σίγουρα μετά το 1928, και με ένορκη δήλωση ως επώνυμο του Λουκή Ακρίτα, πρωτοχρησιμοποιήθηκε
από έναν πρωτοξάδελφο του Λουκή, τον Γιώργο Χατζηλούκα. Δε χρησιμοποιήθηκε βέβαια ως ψευδώνυμο το «Ακρίτας», αλλά το πήραν οι δύο νέοι από τον παππού τους Χατζηλούκα «Ακρίδα», που υπήρξε καλός κυνηγός του καταστρεπτικού εντόμου ακρίδα και «απόκτησε» έτσι το παρανόμι από τους συγχωριανούς του. Από παρατσούκλι του παππού
έμελλε να γίνει όχι μονάχα επώνυμο του Λουκή, αλλά και του γένους του που για αισθητικούς και ιστορικούς λόγους
(Διγενής Ακρίτας, Ακρίτας του Ελληνισμού) το μεταμόρφωσε από Ακρίδας σε Ακρίτας». Λ. Ακρίτας, Δεκατρία κείμενα,
επιμ. Θ. Μασούρας, Λευκωσία, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 1995, σσ. 10-11.
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Το 1939 κατατάχθηκε στον ελληνικό στρατό και το 1940 πολέμησε ως απλός στρατιώτης
στο αλβανικό μέτωπο, απ’ όπου έστελνε πολεμικές ανταποκρίσεις στην Εστία αυτές αποτέλεσαν την πρώτη ύλη του δεύτερου μυθιστορήματός του Αρματωμένοι, που εκδόθηκε αρκετά αργότερα, στα 1947. Το 1941 ανέβηκε από το Θίασο Κοτοπούλη το θεατρικό του έργο Όνειρο
αγάπης με τον τίτλο Όπου αγαπά παιδεύει. Από τη χρονιά αυτή και κατά τη διάρκεια της Κατοχής ανέπτυξε αντιστασιακή δράση μέσω του παράνομου τύπου ως γενικός γραμματέας μιας
ανεξάρτητης ομάδας διανοούμενων και δημοσιογράφων, τυπώνοντας με τον αδερφό του Ευριπίδη αντιστασιακά φυλλάδια και εκδίδοντας παράνομα από το 1944 την εφημερίδα Καθημερινά
Νέα (αργότερα συνεχίστηκε η κυκλοφορία της, με κάποιες διακοπές, νόμιμα έως το 1946). Παράλληλα, υπήρξε μέλος μιας συντονιστικής επιτροπής πολλών αντιστασιακών οργανώσεων, της
Τριμελούς Επιτροπής Αγώνος, η οποία ανασυντέθηκε και μετονομάστηκε στο τέλος της Κατοχής σε Ανώτατη Επιτροπή Απελευθερώσεως. Αυτή αποτέλεσε κλιμάκιο της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και ως μέλος της ο Ακρίτας πήρε μέρος στις διαπραγματεύσεις για την παράδοση
της Αθήνας από τους Γερμανούς στους Έλληνες το 1944. Τον ίδιο χρόνο διορίστηκε Υφυπουργός Τύπου και Πληροφοριών στην πρώτη Κυβέρνηση ύστερα από την Απελευθέρωση υπό τον
Γ. Παπανδρέου.
Στα επόμενα χρόνια, λόγω ιδεολογικής διάστασης, ήρθε σε ρήξη με την επίσημη γραμμή
της κυβέρνησης και απείχε πολιτικά από τα γεγονότα της
πενταετίας 1945-1950. Δεν απείχε όμως και από τη λογοτεχνική δημιουργία, αφού στα χρόνια αυτά –σίγουρα μετά
το 1948– τοποθετείται η συγγραφή του τρίτου θεατρικού
του έργου, Θεοδώρα, το οποίο εκδόθηκε μετά από τον
θάνατό του, στα 1965. Το 1950 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Γραμματέως της ΕΠΕΚ (Εθνικής Προοδευτικής Ενώσεως Κέντρου) του Ν. Πλαστήρα από τη στιγμή εκείνη εισήλθε ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας. Το
1951 εξελέγη βουλευτής Αθηνών του ίδιου κόμματος και
με την ιδιότητα αυτή κινητοποιήθηκε για το κυπριακό
ζήτημα: το 1952 επισκέφθηκε την ιδιαίτερη πατρίδα του
με σκοπό να οργανώσει μια νέα «Φιλική Εταιρεία» με
στόχο την απελευθέρωση της Κύπρου από τους Άγγλους
και την ίδια περίοδο, ως μέλος της Εθναρχίας Κύπρου,
έθεσε το θέμα της αυτοδιάθεσης της Κύπρου στην Γ΄ Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών αλλά και προασπίστηκε και
προέβαλε τον κυπριακό αγώνα για απελευθέρωση στην
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Παρισιού. Το
1954 μετείχε στη διακομματική Επιτροπή Διαφωτίσεως
Ο Λουκής Ακρίτας στρατιώτης
της διεθνούς κοινής γνώμης για το κυπριακό πρόβλημα
στο μέτωπο της Αλβανίας
και για το σκοπό αυτό στάλθηκε από την κυβέρνηση Παπάγου στις Η.Π.Α., αλλά και συνεργάστηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ενώ κάποια χρόνια
αργότερα, το 1959, πήρε μέρος στη Σύσκεψη της Ρόδου με σκοπό τον συντονισμό του κυπριακού ζητήματος. Εν τω μεταξύ, το 1953, είχε ιδρύσει την Προοδευτική Ένωση, έναν πολιτικό
σχηματισμό που το 1955 συγχωνεύθηκε στη Φιλελεύθερη Δημοκρατική Ένωση του Σοφοκλή
Βενιζέλου.
Κατά το διάστημα 1952-1954 επανήλθε στην εκδοτική δραστηριότητα εκδίδοντας το περιοδικό πολιτικής διερεύνησης και κοινωνικού προβληματισμού Ελληνικά Χρονικά, με τη συνδρομή του αδερφού του Ευριπίδη Ακρίτα και τη στενή συνεργασία του Νικηφόρου Βρεττάκου.
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Στα 1954 παντρεύτηκε τη Σύλβα Καβάσογλου2, μετέπειτα βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, με την
οποία απέκτησε μία κόρη, την Έλενα. Το 1956 δημοσιεύτηκε στη Νέα Εστία το θεατρικό του
έργο Όμηροι και τον ίδιο χρόνο, όπως και το 1958, ήταν υποψήφιος βουλευτής του Κόμματος
των Φιλελευθέρων, χωρίς όμως επιτυχία. Ένα ακόμη έντυπο, το μορφωτικό περιοδικό γενικής
παιδείας Κόσμος, Επιστήμη και Ζωή εκδόθηκε υπό την εποπτεία του -με τη
συνδρομή του αδερφού του- στα χρόνια
1959-1961 στο περιοδικό αυτό αρθρογραφούσε, αλλά και δημοσίευσε διηγήματά του, πράγμα που επίσης έκανε αδιάλειπτα επί τρεις περίπου δεκαετίες
στον αθηναϊκό τύπο, αλλά και σε κάποια
κυπριακά έντυπα, ενώ πιο συστηματικές
ήταν οι συνεργασίες του με πολιτικά
κείμενα στην αθηναϊκή εφημερίδα Ελευθερία στα χρόνια αυτά (1957-1961).
Στην πολιτική δράση επανέκαμψε
δυναμικά κατά τη διάρκεια του Ανένδοτου Αγώνα με την εκλογή του ως βουλευτής της Ενώσεως Κέντρου το 1963 –
χρονιά κατά την οποία έκανε το τελευταίο ταξίδι του στην Κύπρο– και το
1964, οπότε ανέλαβε Υφυπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου
(με Υπουργό τον ίδιο τον Πρωθυπουργό). Από τη θέση αυτή και σε στενή συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Ευάγγελο Παπανούτσο, εισηγήθηκε, σχεδίασε και υλοποίησε την
Ο Λουκής Ακρίτας με τα μέλη του Εθναρχικού
Συμβουλίου της Κύπρου
Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, η οποία
έθετε τις βάσεις για τον εκσυγχρονισμό
της παιδείας, έμεινε ωστόσο ανολοκλήρωτη λόγω της ανατροπής της κυβέρνησης Παπανδρέου
τον Ιούλιο του 1965 και, κυρίως, λόγω του αδόκητου θανάτου του το 1965, ύστερα από πολύμηνη ασθένεια, μεταφέρθηκε για θεραπεία στο Λονδίνο, όπου πέθανε στις 6 Φεβρουαρίου.
Περιγραφή του δημοσιογραφικού και πολιτικού έργου του Λουκή Ακρίτα

Τ

ο δημοσιογραφικό και πολιτικό έργο του Λουκή Ακρίτα πρέπει να συνεξεταστούν εν
είδει εισαγωγής στο λογοτεχνικό του έργο γιατί οριοθετούν χρονικά και ιδεολογικά το
πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται αυτό. Χρονικά, γιατί η τριβή του με τη δημοσιογραφία διαρκεί περίπου μία εικοσαετία (1930-1950), ενώ από τη δεκαετία του 1950 και έπειτα
ξεκινά ουσιαστικά η ενασχόλησή του με την πολιτική στη φάση αυτή σχεδόν ολοκληρώνει τη
λογοτεχνική του παραγωγή. Ιδεολογικά, γιατί αποτελούν τα πεδία έκφρασης μιας ενιαίας κοσμοθεωρίας που διατρέχει τη σκέψη του σε οποιαδήποτε έκφανσή της – στη δημοσιογραφική
του ενασχόληση, στον πολιτικό του λόγο και δράση, στη λογοτεχνική του έκφραση.
2. Σε κάποια μελετήματα, όπου παρατίθενται βιογραφικά στοιχεία του Ακρίτα, η σύζυγός του αναφέρεται ως
Σύλβα Γιαβάσογλου.
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Ο δημοσιογραφικός και πολιτικός λόγος υπόκεινται σε μια σχέση συνεπαγωγής, με την
έννοια ότι για την πολιτική του δράση η θήτευσή του στη δημοσιογραφία αποτελεί ταυτόχρονα
απαραίτητη προϋπόθεση αλλά και αφορμή. Το γεγονός ότι η δημοσιογραφία προηγείται δείχνει
μια πορεία φυσικής και αναμενόμενης εξέλιξης, αφού γίνεται ολοένα και πιο μαχητική και δηκτική έως ότου ο ίδιος επιλέξει την πολιτική δράση ώστε να παρέμβει άμεσα και αποτελεσματικά στη σύγχρονή του κοινωνική πραγματικότητα, αφού μέσω της δημοσιογραφίας η αλλαγή
που επιζητά αλλά και η επίτευξη του οράματός του μπορούσε να επιτευχθεί αν όχι δυσκολότερα, σίγουρα με αργότερους ρυθμούς και με τρόπο έμμεσο και ίσως όχι τελεσφόρο. Εξάλλου,
συχνά στα άρθρα του παρατηρείται συμφυρμός του δημοσιογραφικού και πολιτικού του λόγου
σε τέτοιο βαθμό ώστε τα όριά τους να είναι δυσδιάκριτα.
Το δημοσιογραφικό έργο
του Λουκή Ακρίτα μπορεί να
χωριστεί σε φάσεις με κριτήρια
χρονικά και ειδολογικά. Καταρχάς, μέσα στη διετία 1928-1929
δημοσιεύει στην εφημερίδα Χρόνος της Λεμεσού μια σειρά από
60 χρονογραφήματα, τα οποία υπογράφει με το ψευδώνυμο Λουκής Ακρίδας, καθώς και λίγα
ακόμη άρθρα3. Στα χρονογραφήματά του, όπου η αφορμή είναι
κυρίως γεγονότα της επικαιρότητας, σχολιάζει τα κακώς κείμενα
της εποχής του αλλά και στηλιτεύει – συχνά με τρόπο που
θυμίζει το Λασκαράτο του Ιδού
ο άνθρωπος – ανθρώπινες συΟ Λουκής Ακρίτας ως Υφυπουργός Παιδείας
μπεριφορές με ύφος χιουμοριμε τον Γεώργιο Παπανδρέου και τον Ευάγγελο Παπανούτσο
στικό που ποικίλλει από το διακριτικά ειρωνικό έως το σκωπτικό και δηκτικό. Εστιάζοντας στα προβλήματα της εποχής του,
την πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου και τη διδασκαλική του εμπειρία, καταλήγει να σχολιάζει ένα μεγάλο φάσμα γεγονότων, ηθών, εθίμων και χαρακτήρων που εκτείνεται
από την πολιτική της Κύπρου και τη λογοτεχνική πρακτική των ημερών του έως το χαρτοπαίγνιο και τη γυναικεία φιλαρέσκεια. Στα γραπτά του αυτά παρατηρείται μια πρώιμη εμφάνιση
του λογοτεχνικού του τάλαντου, αφού το ύφος τους –εκείνων ιδίως όπου φιλοσοφεί γύρω από
τη ζωή και τους ανθρώπους– είναι αρκετά λογοτεχνικό.
Μια δεύτερη φάση στη δημοσιογραφική θητεία του Λουκή Ακρίτα ξεκινά τα χρόνια 1931
και 1932, όταν αρχίζει να εργάζεται ως συντάκτης στις αθηναϊκές εφημερίδες Εστία και Πρωία
αντίστοιχα, όπου και δίνει ένα μεγάλο μέρος της αρθρογραφίας του, ενώ παράλληλα αρθρογραφεί και σε άλλες αθηναϊκές εφημερίδες και στην κυπριακή εφημερίδα Πρωινή ως ανταποκριτής. Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών του από το 1940 και εξής στέλνει από το αλβανικό
μέτωπο πολεμικές ανταποκρίσεις. Ήδη στα κείμενα αυτά, που χαρακτηρίζονται από μαχητικότητα και ένταση, αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους κάποια χαρακτηριστικά της γραφής
του, με κυριότερο τη χρήση της δημοτικής.
3. Τα κείμενα αυτά συγκεντρώνονται στο βιβλίο Κύπριοι χρονογράφοι. Λουκής Ακρίτας (1908-1965), επιμ. Α.
Κλ. Σοφοκλέους, Λευκωσία, Νικοκρέων, 2007.
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Την επόμενη φάση στη δημοσιογραφική καριέρα του Λουκή Ακρίτα την καθορίζει η αντιστασιακή του δράση μέσω της παράνομης έκδοσης των Καθημερινών Νέων αλλά και μια σειρά
μαχητικότερων άρθρων στα ταραγμένα χρόνια 1940-1945, όπου φαίνεται η απόπειρα έμμεσης
παρέμβασης στα πολιτικά γεγονότα και η οξυμένη του κρίση. Σε μια σειρά άρθρων, κυρίως στα
χρόνια 1945-1946, σχολιάζει συστηματικά την πολιτική επικαιρότητα και προχωρά σε πολιτικές αναλύσεις των γεγονότων (π.χ. Δεκεμβριανά, Εμφύλιος) στις οποίες ο αναγνώστης διακρίνει σε μεγάλο βαθμό αφενός την προσήλωσή του στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων
της Ελλάδας στο πλαίσιο των συσχετισμών των εσωτερικών και εξωτερικών της δυνάμεων,
αφετέρου την πλήρη ενημερότητά του για τις πτυχές του Κυπριακού ζητήματος. Με τον έναν ή
τον άλλο τρόπο φαίνεται πως γι’ αυτόν η Ελλάς είναι η μεγαλύτερη υπόθεσις της ανθρωπότητος4.
Μια έκφανση της δημοσιογραφικής του δράσης είναι η εκδοτική του δραστηριότητα μέσα
από τα έντυπα των οποίων την έκδοση αναλαμβάνει είτε εξολοκλήρου είτε με συνεργάτες.
Πρόκειται για τα Καθημερινά Νέα, τα οποία, όπως αναφέραμε και παραπάνω, από το 1945 και
εξής συνεχίζουν νόμιμα πλέον την κυκλοφορία τους, τα Ελληνικά Χρονικά και το περιοδικό
Κόσμος – Επιστήμη και Ζωή, στα
οποία αρθρογραφεί συστηματικά
αλλά και θέτει στόχους για την κυκλοφορία φροντισμένων από άποψη ύλης εντύπων – αν και συχνά
δεν μπορεί να αποφύγει την εκδοτική αποτυχία (η περίπτωση των Ελληνικών Χρονικών)5.
Όταν πλέον περνά στο στίβο
της πολιτικής, από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 και εξής, οι απόψεις του διοχετεύονται τόσο σε
κείμενα δημοσιογραφικού αλλά και
δοκιμιακού χαρακτήρα όσο και σε
πολιτικούς λόγους6. Με τη γραφή
του πλέον δεν δείχνει μόνο τη διάθεση παρέμβασης στα πράγματα,
αλλά αρχίζει να διαγράφει, αδρομεΆρθρο του Λουκή Ακρίτα στην κυπριακή εφημερίδα
ρώς στην αρχή και λεπτομερέστερα
«Ο Φιλελεύθερος» (20-12-1955)
στη συνέχεια, το πολιτικό του όραμα που αποσκοπεί στην εθνική και
πολιτισμική αποκατάσταση του Ελληνισμού και κινείται σε δύο κυρίως κατευθύνσεις. Αφενός,
βασιζόμενος στο φιλελεύθερο δημοκρατικό του πνεύμα, επιζητά μια πνευματική ανάταση του
Ελληνισμού, μία έκφανση της οποίας θα γίνει πράξη με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Αφετέρου συμπληρώνει τη δράση του σχετικά με το κυπριακό ζήτημα, αφού από τα μέσα της δεκα4. Στην πρώτη έκδοση των Καθημερινών Νέων μετά τα Δεκεμβριανά, στις 16-1-1945 γράφει: «Η Ελλάς είναι η
μεγαλύτερη υπόθεσις της ανθρωπότητος. Την μεγάλην αυτήν και ιεράν στιγμήν καλούμεν εις συναγερμόν το Έθνος, διά
να προστατεύσει τα εθνικά, πολιτικά και κοινωνικά πεπρωμένα του».
5. Στον τομέα των εκδόσεων ο Λουκής Ακρίτας δραστηριοποιήθηκε και μέσω του εκδοτικού οίκου «Ακρίτας»
στη δεκαετία του 1950, που εξέδωσε έργα όπως την Ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης του J. Michelet, την Ιστορία
της Ελλάδας του G. Glotz και την Άλωση της Κωνσταντινούπολης του G. Schlumberger. Βλ. Α. Κλ. Σοφοκλέους,
Κύπριοι χρονογράφοι. Λουκής Ακρίτας (1908-1965), Λευκωσία, Νικοκρέων, 2007, σ. 187.
6. Κάποια από τα κείμενα αυτά περιέχονται στο Λ. Ακρίτας, Δεκατρία κείμενα, επιμ. Θ. Μασούρας, Λευκωσία,
Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 1995.
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ετίας του 1950 και εξής πολλά από τα κείμενά του αποτελούν τη θεωρητική πλαισίωση των
προσωπικών του αγώνων για την απελευθέρωση των Κυπρίων από την αγγλική κατοχή και θίγουν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Γίνεται έτσι διαπρύσιος κήρυκας της ελευθερίας εν γένει,
την οποία θεωρεί προαπαιτούμενο της πνευματικής ανάτασης του έθνους μέσω της παιδείας.
Σε ένα από τα ενδεικτικότερα για τους εθνικούς του οραματισμούς κείμενα, το Κάθε άνθρωπος είναι δημότης Μεσολογγίου, αναφέρει χαρακτηριστικά:
Η ολοκλήρωση της Κυπριακής Ελευθερίας και η αναμόρφωση της Ελληνικής Παιδείας είναι
οι δύο πόλοι γύρω από τους οποίους στρέφεται η Ιστορία του Ελληνισμού, σε μια στιγμή που προσπαθούμε να εκπορθήσουμε τις πύλες του Μέλλοντος.7
Προς την κατεύθυνση αυτή ο Λουκής Ακρίτας πιστεύει στον καταλυτικό ρόλο που παίζουν τα σχολεία, τα οποία θεωρεί Κάστρα της λευτεριάς8, και οι πνευματικοί άνθρωποι και συνοψίζει σε λίγες γραμμές αυτό που ο ίδιος υπηρέτησε με συνέπεια:
…οι άξιοι του ονόματός τους πνευματικοί άνθρωποι συντελούν σημαντικά στη δημιουργία
μιας ωρισμένης πολιτικής και κοινωνικής ψυχολογίας, αυτής ακριβώς που διαμορφώνει τα πολιτικά ρεύματα σε κάθε χώρα. Όσο μεγαλύτερο είναι το πνευματικό τους ανάστημα, τόσο κι η ανεξαρτησία της γνώμης τους γίνεται πιο σεβαστή. […] οι μεγάλοι πνευματικοί άνθρωποι της Δύσης,
με την πολλαπλή τους δραστηριότητα, βιβλία, διαλέξεις, άρθρα, ασκούν, με τη γενικώτερη έννοια
του όρου, πολιτική, συγκροτούν ένα από τα βασικά έρματα της δημοκρατίας και προάγουν την
ιστορική εξέλιξη.9
Αν τελικά επιτευχθεί ο διττός στόχος και η Ελλάδα μαζί με την
Κύπρο βγει από το τέλμα των τελευταίων χρόνων, είναι δυνατό για
τον Ελληνισμό όχι μόνο να επανέλθει στο παλιό του μεγαλείο αλλά
και να παίξει ρόλο κυρίαρχο και ηγετικό στην ευρύτερη περιοχή:
Αν κρατήσουμε ορθή την πολιτιστική μας ιδιομορφία, χωρίς εθνικιστικούς φανατισμούς, το δέντρο του Ελληνισμού θα σταθεί ξανά, σεβαστό κι αγαπημένο στο Δάσος των Εθνών.10
Η Ελλάς μπορεί, πραγματικά, να χρησιμεύσει Γέφυρα της ιστορίας. […] Όταν ένας λαός, όπως ο ελληνικός, στέκει στο σταυροδρόμι
τριών Ηπείρων, έχει την υποχρέωση να συνειδητοποιήσει τον ιστορικό
του ρόλο και να βοηθήσει έτσι, θετικά και γόνιμα, τον εαυτό του και
τον κόσμο.11

7. Ό. π., σημ. 6, σ. 90.

8. Ό. π., σημ. 6, σσ. 51-64 .
9. Ό. π., σημ. 6, σσ. 47-48.
10. Ό. π., σημ. 5, σ. 117.
11. Ό. π., σημ. 5, σ. 128.
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ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η Θέση 12 σε σχέση με τον ποταμό Αλιάκμονα, τους πλησιέστερους οικισμούς, την Εγνατία Οδό,
τις προστατευόμενες περιοχές και τη διαδρομή των απορριμματοφόρων

1. Πρόλογος

Η

παρούσα πρωτότυπη εργασία σε πρώτη δημοσίευση, αποτελεί μια σύντομη παρουσίαση της εργασίας Μάστερ με τίτλο «Μελέτη περί την καταλληλότητα μίας προταθείσας θέσης ΧΥΤΥ παρά τον ποταμό Αλιάκμονα πλησίον της Βεργίνας στην Ελλάδα» στο Πανεπιστήμιο Ρόστοκ της Γερμανίας, που κατατέθηκε το 2007. Μελετάται η καταλληλότητα της ευρέως γνωστής Θέσης 12, που βρίσκεται στις παρυφές των Πιερίων και κοντά στη Βέροια και τον Αλιάκμονα, ως θέσης για έναν ΧΥΤΥ (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων)
μαζί με την απαιτούμενη τεχνική εγκατάσταση προς επεξεργασία αστικών απορριμμάτων του
Νομού Ημαθίας. Το χρονικό πλαίσιο αναφοράς της παρούσας είναι αυτό της εργασίας Μάστερ.
2. Εισαγωγή
Η επιλογή μιας θέσης ως Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ή Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), εάν προηγείται επεξεργασία αυτών, είναι ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο μέρος του σχεδιασμού της διαχείρισης απορριμμάτων. Η επιλογή είναι σημαντική και κρίσιμη, επειδή ο περαιτέρω σχεδιασμός εξαρτάται ουσιαστικά από αυτήν κι επειδή ένας τέτοιος χώρος θα απο-
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τελεί πλέον για την συγκεκριμένη περιοχή ένα σημαντικό και οριστικού χαρακτήρα στοιχείο1, το
οποίο ιδιαίτερα για την τοπική κοινωνία συνδέεται σχεδόν πάντα με αρνητικές επιπτώσεις.
Ο μεγάλος κίνδυνος που πηγάζει από έναν ΧΥΤΥ, είναι τα μολυσμένα στραγγίσματα. Σημαντικές επιπτώσεις μπορεί να προέλθουν από το αναδυόμενο βιοαέριο, που έχει πολύ έντονη
οσμή και περιέχει ίχνη τοξικών ουσιών. Η μακροβιότητα του ΧΥΤΥ πρέπει οπωσδήποτε να
ληφθεί υπ’ όψιν κατά την επιλογή της θέσης και λόγω του περιορισμού των περαιτέρω δυνατοτήτων του χώρου, αλλά και επειδή τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας δρουν μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και μάλιστα λαμβανομένου υπ’ όψει ότι δεν μπορεί να είναι γνωστό πώς
θα αντιδράσουν τα απόβλητα μακροπρόθεσμα.
Στην Ελλάδα το πρόβλημα των απορριμμάτων έχει λάβει σε πολλά μέρη δραματικές διαστάσεις. Η καταναλωτική κοινωνία έχει εξελιχθεί, όπως και σε άλλες χώρες της δύσης, η διαχείριση όμως των απορριμμάτων δεν έχει προσαρμοστεί ανάλογα και παρουσιάζει υστέρηση.
Αποφασιστικής σημασίας για τέτοιου είδους έργα είναι το νομικό πλαίσιο, ευρωπαϊκό και
εθνικό, που διέπει την διαχείριση των απορριμμάτων και την προστασία της φύσης. Το Πρωτογενές Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος ορίζεται στο άρθ. 174 ΕΚ2.
Κατά το άρθ. 1 παρ. 2 προ. 1 ΕΚ (ρήτρα επιπέδου προστασίας) η περιβαλλοντική πολιτική της
Κοινότητας στοχεύει σε ένα υψηλό επίπεδο. Η περιβαλλοντική της πολιτική βασίζεται: α) στις
αρχές της πρόνοιας και της πρόληψης, β) στην αρχή να καταπολεμούνται οι ζημίες κατά προτεραιότητα στη ρίζα τους, στην αρχή της υπαιτιότητας («ο ρυπαίνων πληρώνει»).
Στο Δευτερογενές Δίκαιο η Κοινότητα χρησιμοποιεί Οδηγίες ως μέσο για την άσκηση της
αρμοδιότητάς της στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων και της προστασίας της φύσης.
Μέσω αυτών δίνεται ένα πλαίσιο για τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και την φροντίδα μετά την
παύση της λειτουργίας των Χώρων Υγειονομικής Ταφής. Οι Οδηγίες ισχύουν άμεσα για τα
κράτη-μέλη. Πρέπει να ενσωματωθούν σε ορισμένο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό δίκαιο
του κράτους για να αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τα άτομα.
Στο Εθνικό Δίκαιο της Ελλάδας το Σύνταγμα βρίσκεται στην υψηλότερη θέση της ιεραρχίας - §1 άρθ. 24 όπου είναι αφιερωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος: «Η προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να λαμβάνει ιδιαίτερα προληπτικά και
κατασταλτικά μέτρα». Σε δεύτερη θέση βρίσκονται διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Δικαίου που έχουν επικυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έπειτα ακολουθούν
νόμοι που ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτοί οι νόμοι μπορεί να αποτελούν ένα
νομικό πλαίσιο για άλλες διατάξεις ή να εξειδικεύουν άλλους νόμους. Διατάξεις εντός ενός νόμου-πλαισίου μπορεί να είναι: Προεδρικά Διατάγματα, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, Υπουργικές αποφάσεις κ.α.
Δια νόμου ορίζονται τα έργα για τα οποία μία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στο
εξής ΜΠΕ, είναι απαραίτητη, ρυθμίζονται η διαδικασία έγκρισης έργων, οι αρμοδιότητες, η
προστασία των υδάτων, εδαφών και περιοχών κ.ά. Δια νόμου ορίζεται επίσης, ότι για έργα και
δράσεις που θα μπορούσαν να επιφέρουν αλλαγή στα φυσικά χαρακτηριστικά μιας Προστατευόμενης Περιοχής, στο εξής ΠΠ, είναι υποχρεωτική μια ΜΠΕ. Την αρμοδιότητα για την
προστασία του περιβάλλοντος έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ). Αρμόδιες για την εφαρμογή της πολιτικής σχετικά με την διαχείριση των

1. Δεν υπάρχουν ακριβείς γνώσεις για το χρόνο ζωής ενός ΧΥΤΥ (ή ΧΥΤΑ). Γενικά θεωρείται ως σίγουρο δεδομένο, ότι ξεπερνάει τα 50 χρόνια. Το μέγιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρουσιάζει δραστηριότητα μπορεί να ξεπερνάει τα 100 χρόνια.
2. Σύμβαση για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
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απορριμμάτων είναι οι περιφέρειες και η τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα οι νομαρχίες. Αυτές
πρέπει να εφαρμόζουν τον σχεδιασμό.
Το έτος 2000 συστήθηκε στα πλαίσια του εθνικού σχεδιασμού για τη διαχείριση και αξιοποίηση των απορριμμάτων ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων, στο εξής ΕΣΔΑ, ως
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Ημαθίας. Στο Σύνδεσμο αυτό εκπροσωπούνται
όλοι οι δήμοι του νομού με τους δημάρχους των. Σκοπός του Συνδέσμου είναι η διευθέτηση του
προβλήματος των απορριμμάτων. Μέχρι σήμερα (αρχές του 2008) έγιναν κάποια βήματα και η
προσπάθεια για την πραγματοποίηση του έργου της διαχείρισης των απορριμμάτων του νομού
βρίσκεται σε εξέλιξη. Απαιτείται επειγόντως να προχωρήσουν οι προσπάθειες, μάλιστα ενόψει
του γεγονότος ότι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές διατάξεις από τον Ιούνιο του 2005 και εντεύθεν
δεν επιτρέπεται πλέον απορρίμματα να εναποτίθενται ανεπεξέργαστα.
3. Περιγραφή του σχεδιαζόμενου έργου

Ο

τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ελλάδα, όπως εξάλλου και σε πολλές άλλες
δυτικές χώρες, τείνει
90
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Μέθοδος επεξεργασίας

Κτήριο διοίκησης με γραφεία, αίθουσα συνεδριάσεων
Συνεργείο με τον ανάλογο εξοπλισμό
Χώρος στάθμευσης
Μηχανική,
θερμική και χημική προεπεξεργασία και τελικά αναερόβια χώνευΑυτόματο
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Η μελέτη του σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις (Φάση Α΄ και Φάση Β΄) κατά
το έτος 2001. Τον Απρίλιο του 2003 όμως πραγματοποιήθηκε νέα μελέτη Φάση Β΄ με δύο επιπλέον θέσεις (Νρ. 11 και 12)! Αποτέλεσμα της νέας αξιολόγησης ήταν ότι οι θέσεις 5, 11 και 12

90

ΒΕΡΟΙΑ – ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ

Ετήσια ποσότητα
απορριμμάτων
Συνολικά
προβλεπόμενη επιφάνεια
Είδος ΧΥΤΥ
Τύπος ΧΥΤΥ
Όγκος (χωρητ.) και
απαιτούμενη επιφάνεια
ΧΥΤΥ

Στεγανοποίηση της βάσης του ΧΥΤΥ

Διάρκεια λειτουργίας
Είδος απορριμμάτων
Αποκατάσταση μετά το
πέρας της λειτουργίας
Απόκτηση ενέργειας

Υποδομή, διάφορα

55.000 τόνοι αστικά απορρίμματα
5.000 τόνοι ιλύς (λάσπη καθαρισμού)
5,3 ha
ΧΥΤΥ για υπολείμματα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, ενδεχομένως και
νοσοκομιακών αποβλήτων
ΧΥΤΥ σε πλαγιά
206.000 m3 / 1,72 ha
Αργιλικό στρώμα πάχους 50 cm
Μεμβράνη HDPE (High Density Polyethylen) πάχους τουλάχιστον 1,5 mm
Δεύτερο αργιλικό στρώμα πάχους 50 cm
Δεύτερη μεμβράνη HDPE πάχους τουλάχιστον 1,5 mm
Μεμβράνη από γεωύφασμα επικαλυμμένη με στρώμα π.χ. θαλάσσιας άμμου,
για προστασία της μεμβράνης, φίλτρο επιφανείας (στρώμα από χαλίκι) με μεγάλη διαπερατότητα και πάχους τουλάχιστον 30 cm
18,5 έτη
Βιογενή απόβλητα, Χαρτί, Πλαστικό, Σιδηρούχα μέταλλα, Αλουμίνιο, Γυαλί,
Υφάσματα, Ξύλο, Δέρμα, Ελαστικά, Αδρανή υλικά κ.α.
Δενδροφυτεύσεις κατόπιν ανάλογης εδαφικής προετοιμασίας
Ηλεκτρική ενέργεια από το βιοαέριο και από το αέριο σύνθεσης μέσω καύσης,
καθώς και αξιοποίηση της αποβαλόμενης θερμικής ενέργειας.
Περιφερειακή ζώνη πυροπροστασίας πλάτους 10 m, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν δρόμος
Τάφρος περιμετρικά του ΧΥΤΥ για την παροχέτευση των όμβριων υδάτων.
Μικρό οδικό δίκτυο μέσα στην εγκατάσταση. Οι δρόμοι θα έχουν πλάτος 6 m.
Κτήριο διοίκησης με γραφεία, αίθουσα συνεδριάσεων
Συνεργείο με τον ανάλογο εξοπλισμό
Χώρος στάθμευσης
Αυτόματο πλυντήριο για τα απορριμματοφόρα
Αποθήκες
Δεντροφυτεύσεις, χώροι πρασίνου κ.ά.

Η μελέτη του σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις (Φάση Α΄ και Φάση Β΄) κατά
το έτος 2001. Τον Απρίλιο του 2003 όμως πραγματοποιήθηκε νέα μελέτη Φάση Β΄ με δύο επιπλέον θέσεις (Νρ. 11 και 12)! Αποτέλεσμα της νέας αξιολόγησης ήταν ότι οι θέσεις 5, 11 και 12
πληρούν ικανοποιητικά τα κριτήρια καταλληλότητας. Τελικά επιλέχτηκε η 12η θέση.
Κατόπιν τούτου ακολούθησε μια ατελείωτη σειρά αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων, εγκρίσεων, προσφυγών και άλλων ενεργειών σε όλα τα δυνατά επίπεδα (δημοτικό, νομαρχιακό, περιφερειακό, υπουργικό κ.α.) υπέρ ή κατά της Θέσης 12, που κορυφώθηκαν σε επερωτήσεις στην
Ελληνική Βουλή και προς την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τελικά όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία (συνολικά πέντε) ενέκριναν την χωροθέτηση του
έργου στη Θέση 12. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας που αρχικά, τον Ιούλιο
του 2004, είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά, τελικά επίσης ενέκρινε την χωροθέτηση στην Θέση 12.
4. Καταλληλότητα της Θέσης 12 ως χώρου εγκατάστασης του έργου

Η

συνηθισμένη μέθοδος για την αναζήτηση και επιλογή της καταλληλότερης θέσης ΧΥΤΥ
συνίσταται στην εφαρμογή αποκλειστικών κριτηρίων για να βρεθούν οι επιφάνειες που
καταρχήν είναι κατάλληλες και κατόπιν στην εφαρμογή των συγκριτικών κριτηρίων για τους
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διάφορους τομείς (γεωλογία, υδρογεωλογία, προστασία της φύσης / τοπίου, χρήσεις, κ.α.) για
να βρεθεί η καταλληλότερη θέση.
Στην παρούσα μελέτη αξιολογείται μόνο μία θέση, δηλ. η Θέση 12, κατά πόσο αυτή είναι
κατάλληλη για το έργο. Δεν πραγματοποιούνται συγκρίσεις με τις άλλες 11 θέσεις. Για την αξιολόγηση και την κρίση περί καταλληλότητας της συγκεκριμένης θέσης η μελέτη στηρίζεται
ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Προσανατολίζεται κυρίως προς τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι της Οδηγίας για Χώρους Υγειονομικής Ταφής3.
Στη μελέτη εφαρμόζονται τα τυπικά κριτήρια και δίνεται σημασία στο σαφές και προφανές του ζητήματος χωρίς εμβάθυνση σε αναλυτικές λεπτομέρειες. Με αυτήν τη βάση εξάγονται
συμπεράσματα για την καταλληλότητα της Θέσης.
4.1. Συνθήκες ιδιοκτησίας και νομής
Η Θέση 12 βρίσκεται μέσα στα όρια του δάσους της Μονής Τιμίου Προδρόμου, η οποία
βρίσκεται κοντά. Μετά την απελευθέρωση από την τουρκική κυριαρχία και μετά από δικαστικές
διενέξεις μεταξύ του Δημοσίου και της Μονής σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς το δάσος περιήλθε τελικά στο Δημόσιο. Η Μονή διατηρεί όμως κάποια δικαιώματα νομής.
Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με το ιδιοκτησιακό που θα μπορούσε
να σταθεί εμπόδιο στην εγκατάσταση της Μονάδας στη Θέση 12.
4.2. Τεχνική καταλληλότητα
Ο προβλεπόμενος χώρος, ιδιαίτερα λόγω της μη γειτνίασής του προς την Εγνατία οδό δεν είναι πολύ κατάλληλος για ένα γενικότερο σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων, ιδιαίτερα για τη δημιουργία ενός δικτύου διαχείρισης αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο.
Η συνολική επιφάνεια των μόλις 5,3 ha που διατίθεται για το όλο έργο κρίνεται ως πολύ
μικρή. Με έναν συνηθισμένο τρόπο υπολογισμού4 η απαιτούμενη επιφάνεια υπολογίζεται σε
(206.000 m3 x 1,3 / 10 m) + 5 ha ) x 1,4 = 10,75 ha. Η διαθέσιμη επιφάνεια όμως είναι μόνο 5,3
ha, δηλ. μικρότερη του μισού της απαιτούμενης επιφάνειας. Υπάρχει φόβος ότι η μονάδα δεν
θα κατασκευαζόταν σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες αρχές δόμησης. Η πυκνότητα των οικοδομημάτων και των εγκαταστάσεων θα συνιστούσε, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, έναν αυξημένο κίνδυνο. Ιδιαίτερα προβληματική φαίνεται η δυνατότητα επέκτασης της
μονάδας εξ αιτίας της δυσμενούς τοπογραφίας και μορφολογίας του προβλεπόμενου χώρου.
Επομένως η τεχνική καταλληλότητα δεν ικανοποιείται καλά.
Γειτνίαση με οικισμούς. Το κριτήριο της επαρκούς απόστασης από κατοικημένες περιοχές,
που ορίζεται στην Οδηγία για Χώρους Υγειονομικής Ταφής, ικανοποιείται, αν εφαρμοστεί κατά γράμμα. Οι πλησιέστεροι οικισμοί βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από το όριο της εγκατάστασης και το όριο του ΧΥΤΥ.
Η Αρχή της Εγγύτητας προς το κέντρο βάρους των απορριμμάτων. Σύμφωνα με την Αρχή
της Εγγύτητας5 όσο κοντύτερα βρίσκεται μία θέση προς το κέντρο βάρους των απορριμμάτων,
τόσο αυτή ενδείκνυται ως χώρος υγειονομικής ταφής.
Από την εξέταση πληθυσμιακών στοιχείων του Νομού Ημαθίας φαίνεται ότι ο ΧΥΤΥ σχεδιάζεται σε μια περιοχή του Νομού που είναι η πιο αραιοκατοικημένη και παράγει τη μικρότερη
3. Οδηγία 1999/31/EΚ του Συμβουλίου της 26. April 1999 για Χώρους Υγειονομικής Ταφής.
4. STOLPE, Harro; VOIGT, Manfred (Hrsg.): Standortsuche und Standortüberprüfung von Deponien. Abfallwirtschaft in Forschung und Praxis; Band 87. Berlin: Erich Schmidt, 1996. - ISBN 3 503 03927 9.
5. Η Αρχή της Εγγύτητας θεσμοθετείται στο άρθ. 5 παρ. 2 της Οδηγίας 75/442/EΟΚ.
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ποσότητα απορριμμάτων (Δήμος Μακεδονίδος), ο ΧΥΤΥ απέχει δε αρκετά από το κέντρο βάρους παραγωγής των απορριμμάτων.
Η Αρχή της Εγγύτητας προς το κέντρο βάρους των απορριμμάτων επομένως δεν ικανοποιείται καλά. Μία θέση βόρεια της Βέροιας, εντός του τριγώνου Βέροια-Νάουσα-Αλεξάνδρεια,
θα ήταν περισσότερο ενδεδειγμένη.
4.3. Φυσικές καταστροφές
Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος υπολογίσιμος κίνδυνος όσον αφορά την σεισμικότητα,
τις πλημμύρες και την υποχώρηση/διάβρωση εδάφους.
Πυρκαγιές είναι συνηθισμένα φαινόμενα σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής. Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, η φωτιά πιθανώς θα εξαπλωνόταν ανατολικά προς το Μετόχι και τη
Βεργίνα. Τα μέτρα πυροπροστασίας του επίσημου σχεδιασμού δεν φαίνεται να επαρκούν. Στα
κείμενα της ΜΠΕ αναφέρεται μεν ότι προβλέπεται μια περιφερειακή ζώνη πυροπροστασίας πλάτους 10 m, στα συνοδευτικά σχέδια όμως, τουλάχιστον σ’ αυτά τα οποία ο συγγραφέας είχε στη
διάθεσή του, δεν υπάρχει μια τέτοια ζώνη πυροπροστασίας στα ανατολικά του ΧΥΤΥ.
Τελικά στον τομέα φυσικών καταστροφών μία ουδέτερη κρίση θα ήταν μάλλον η πιο σωστή, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα λαμβάνονταν επαρκή μέτρα πρόληψης.
4.4. Γεωλογικές και υδρογεωλογικές/υδρολογικές συνθήκες της περιοχής
Το σημαντικότερο δυναμικό μόλυνσης για το περιβάλλον, που πηγάζει από έναν Χώρο
Υγειονομικής Ταφής, καθορίζεται από βλαβερές ουσίες και την εξάπλωσή τους στο υπέδαφος
και στα υπόγεια ύδατα. Επομένως, το πιο σημαντικό στοιχείο κατά την κατασκευή ενός ΧΥΤΥ
είναι το γεωλογικό υπόβαθρο και συγκεκριμένα η επαρκής αδιαπερατότητά του, δηλ. η φυσική
ικανότητα συγκράτησης ρύπων. Εάν αυτή η «γεωλογική μπαριέρα» δεν είναι επαρκής, τότε
απαιτείται τεχνητή στεγανοποίηση της βάσης, που θα αποσοβεί ή θα μειώνει την εξάπλωση των
στραγγισμάτων στο υπέδαφος, αλλά παράλληλα θα μειώνει και τις συγκεντρώσεις στα στραγγίσματα που εξέρχονται και θα βελτιώνει την αποσύνθεση των ρύπων μέσω της επιβραδυντικής
της δράσης. Μία τέτοια τεχνητή στεγανοποίηση αποτελείται συνήθως από ένα συνδυασμό από
στρώματα ορυκτών υλικών και μεμβρανών. Η πράξη όμως έδειξε, ότι κατά κανόνα μία τεχνητή
στεγανοποίηση, άσχετα του πόσο καλή είναι, συνιστά έναν αδύναμο κρίκο στο σύστημα στεγανοποίησης της βάσης και ότι μακροπρόθεσμα δεν μπορεί να προσφέρει την ασφάλεια που προσφέρει μια φυσική μπαριέρα.
Η γεωλογική μπαριέρα της Θέσης 12 είναι ανεπαρκής καθώς μετά την αφαίρεση ικανής ποσότητας αργίλου από την ΔΕΗ, η ποσότητα αργίλου που απέμεινε δεν πληρεί πλέον τις προϋποθέσεις επαρκούς αδιαπερατότητας (γι’ αυτό εξ άλλου και η ΔΕΗ σταμάτησε να προμηθεύεται
άργιλο απ’ αυτό το σημείο) αλλά και επειδή, σύμφωνα με την μελέτη του έργου το σχιστολιθικό
πέτρωμα της Θέσης 12 εμφανίζει μια ζώνη αποσάθρωσης μέχρι βάθους 6 μέτρων.
Ένας υπολογισμός για ένα αργιλικό στρώμα συνολικού πάχους 1 μέτρου, όπως προβλέπει
η επίσημη μελέτη, με έναν (πολύ αισιόδοξα) υποτιθέμενο ελάχιστο συντελεστή διαπερατότητας
K=1,0x10-9 m/s, όπως απαιτεί η Οδηγία 1999/31/EΚ, μάς δίνει ως αποτέλεσμα ότι τα στραγγίσματα θα διαπερνούσαν τον άργιλο σε ένα χρονικό διάστημα περίπου 30 χρόνων. Οι μεμβράνες
είναι ιδιαίτερα προβληματικές στη συμπεριφορά τους απέναντι σε μηχανικές δράσεις και επί
πλέον λόγω γήρανσης δεν μπορούν να εγγυηθούν ασφάλεια σε βάθος χρόνου.
Δεν είναι ακριβώς γνωστό πόσο πλούσιο είναι το υδρογραφικό δίκτυο στην περιοχή της
Θέσης 12, πάντως εξαιτίας του ανάγλυφου της περιοχής και της λιθολογικής σύστασης υπάρχει
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και επιφανειακή απορροή υδάτων, τα οποία κατά την μελέτη θα παροχετεύονταν, αλλά όμως
και διαρρέοντα ύδατα που θα μπορούσαν να καταλήξουν στον Αλιάκμονα.
Στην επίσημη μελέτη του έργου δεν υπάρχει (ή ο συγγραφέας δεν μπόρεσε να βρει) σχέδιο
για περιπτώσεις αστοχίας ή εκτάκτου ανάγκης γενικότερα, όπως προβλέπεται στη Οδηγία για
Χώρους Υγειονομικής Ταφής.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αναφορικά με τις γεωλογικές και υδρολογικές/υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής και την τεχνητή στεγανοποίηση, διότι δεν προσφέρουν επαρκή ασφάλεια. Φαίνεται πως θα ήταν μόνο θέμα χρόνου για το
πότε τα στραγγίσματα του ΧΥΤΥ θα έφταναν στον Αλιάκμονα. Αυτό θα είχε καταστροφικές
επιπτώσεις στο οικοσύστημα του Αλιάκμονα, το οποίο ήδη είναι σημαντικά επιβαρυμένο, και
συνεπώς και σ’ όλους τους χρήστες του νερού του ποταμού, ιδιαίτερα δε στην υγεία των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, η οποία υδρεύεται απ’ αυτό το σημείο. Σε μια τέτοια περίπτωση εξάλλου δεν θα ήταν δυνατή μία διόρθωση με τεχνικά μέσα.
4.5. Προστασία προς φύσης και του τοπίου
Η προβλεπόμενη θέση της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων βρίσκεται αφενός στα
ανατολικά όρια προς ΠΠ Πτηνών - Στενά Αλιάκμονα και αφετέρου μέσα στην Περιοχή Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους Βεργίνας-Παλατιτσίων, που εκτείνεται προς τα ανατολικά μέχρι τα όρια
του Νομού.
Η περιοχή Στενά Αλιάκμονα δηλώθηκε κατόπιν Μελέτης Αξιολόγησης6 ως ΠΠ Πτηνών
σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ7, στο εξής Οδηγία Προστασίας Πτηνών, και επομένως
και ως Περιοχή Natura 2000, προς την Επιτροπής προς ΕΕ με κώδικα GR1200002 και με την
απόφαση 2006/613/EΕ προς Επιτροπής8 καταχωρήθηκε, σύμφωνα με την μέθοδο του άρθ. 21
προς «Οδηγίας Πανίδας - Χλωρίδας - Ενδιαιτημάτων»9, στον κατάλογο των περιοχών με κοινοτική σπουδαιότητα (SCI).
Επισημαίνεται ότι η ΠΠ δηλώθηκε στην Επιτροπή προς ΕΕ με επιφάνεια 3.623,73 ha. Υπάρχουν προς κάποια στοιχεία τα οποία συνηγορούν για το ότι τα όρια προς ΠΠ Στενά Αλιάκμονα
δεν έχουν χαραχτεί σωστά και ότι το μέγεθος προς ΠΠ θα έπρεπε να είναι πιο μεγάλο:
Τα όρια προς ΠΠ Πτηνών πιθανώς να μην έχουν χαραχτεί σύμφωνα με ορνιθολογικά κριτήρια (συμπίπτουν κατά μεγάλο μέρος με δρόμους!).
Η Περιοχή, έτσι που έχει οριοθετηθεί, δεν ξεχωρίζει από το περιβάλλον. Ο χαρακτήρας
προς εξαπλώνεται και πέραν των ορίων προς. Υφίσταται συνέχεια και λειτουργική συνάρτηση
με το περιβάλλον.
Η έκταση προς Περιοχής, η οποία δηλώθηκε, είναι πολύ μικρή ως ενδιαίτημα για είδη αρπακτικών πτηνών που συναντιόνται εδώ.
Σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα (Corine, BirdLife) αλλά και σύμφωνα με την Μελέτη
Αξιολόγησης η Περιοχή Στενά Αλιάκμονα ορίζεται με μεγαλύτερη έκταση και συμπεριλαμβάνει και ένα μέρος προς Θέσης 12.

6. «Αναγνώριση και Αξιολόγηση Βιοτόπων Ορνιθοπανίδας σε εφαρμογή του άρθρου 4 Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ».
Ανατέθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και αποπερατώθηκε τον Ιούνιο του 1995.
7. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την διατήρηση των ειδών αγρίων πτηνών.
8. Απόφαση της Επιτροπής της 19. Ιουλίου 2006 για τη συγκρότηση του καταλόγου με περιοχές κοινοτικής
σπουδαιότητας στη μεσογειακή βιογεωγραφική περιφέρεια σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/EΟΚ του Συμβουλίου
(Ανακοινωθείσα με αρ. τον K(2006) 3261). Επίσημη Εφημερίδα L 259 της 21/09/2006 σ. 0001 – 0104.
9. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.05.1992 για την διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων καθώς
και των αγρίων ζώων και φυτών.
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Κατά το Ελληνικό Δίκαιο η κατασκευή προς χώρου υγειονομικής ταφής δεν επιτρέπεται
μέσα σε μια ΠΠ. Αν η εν λόγω ΠΠ σύμφωνα με τα ανωτέρω είχε μεγαλύτερη έκταση και η Θέση 12 βρίσκονταν συνεπώς εντός προς ΠΠ, η κατασκευή του ΧΥΤΥ δεν θα επιτρέπονταν κατά
το Ελληνικό Δίκαιο.
Επειδή η επιλεγμένη θέση συνορεύει άμεσα με τη ΠΠ, έτσι προς αυτή τελικά δηλώθηκε,
κατά την γνώμη του συγγραφέα θα ήταν στο πνεύμα προς Οδηγίας Προστασίας Πτηνών και
προς Οδηγίας Πανίδας-Χλωρίδας-Ενδιαιτημάτων, να προβλεφθεί μια ανάλογη απόσταση ασφαλείας από την ΠΠ. Η μη ύπαρξη απόστασης ασφαλείας σημαίνει μη ύπαρξη ζώνης αποσόβησης. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από οικολογική άποψη.
Κατά τη γνώμη του συγγραφέα θα έπρεπε στα πλαίσια του σχεδιασμού του έργου να διερευνηθεί η αναγκαιότητα εξέτασης προς συμβατότητας σύμφωνα με προς διατάξεις του άρθ. 6
παρ. 2, 3 και 4 προς Οδηγίας Πανίδας-Χλωρίδας-Ενδιαιτημάτων. Αυτό θα ήταν προς στο πνεύμα προς Αρχής προς Πρόληψης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η προστασία προς φύσης αγνοήθηκε παντελώς στην ΜΠΕ. Η ΠΠ Πτηνών Στενά Αλιάκμονα, η οποία έχει ενταχτεί επίσημα στο
ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000, αναφέρεται μόνο ονομαστικά! Προβληματική είναι
ασφαλώς η έλλειψη στοιχείων για τα είδη προς περιοχής. Ο συγγραφέας κατέληξε, μετά από
επισταμένη έρευνα, στο συμπέρασμα, ότι δεν υπάρχουν πραγματικά θεμελιώδεις μελέτες για
την ΠΠ Πτηνών. Αλλά και το μέγιστο μέρος των Πιερίων δεν έχει μελετηθεί ορνιθολογικά και
επομένως ούτε και εξ αιτίας σχέσεων γειτνίασης υπάρχουν αξιολογήσιμες πληροφορίες. Αυτή η
έλλειψη στοιχείων βέβαια δεν δικαιολογεί την αγνόηση προς προστασίας προς φύσης.
Οπωσδήποτε προς η ΠΠ Πτηνών Στενά Αλιάκμονα συνιστά έναν σπουδαίο συνδετικό
κρίκο για την δικτύωση των ΠΠ προς ευρύτερης περιοχής και για την επέκταση των ζωτικών
χώρων των ειδών. Επί πλέον, σύμφωνα με την Μελέτη Αξιολόγησης υπάρχει εδώ προς ικανός
αριθμός βαλκανικών ειδών και υποειδών. Εξ άλλου υπάρχουν εδώ και ενδημικά είδη.
Γενικά, μπορεί να ειπωθεί πως επιπτώσεις στο ευρύτερο οικοσύστημα θα υπήρχαν λόγω:
α) του βιοαερίου που μπορεί να περιέχει μολυσμένες, ιδιαίτερα με τοξικές ουσίες, μάζες αέρα,
β) των στραγγισμάτων που θα συνιστούσαν κίνδυνο για το ποτάμι και το όλο οικοσύστημα, γ)
νέων ειδών προς αρουραίοι, κοράκια, γλάροι και λογής-λογής έντομα, που πιθανώς θα έβλαπταν προς αυτόχθονες βιοκοινότητες, δ) περαιτέρω επιδείνωσης προς ήδη επιβαρυμένης οικολογικής κατάστασης προς περιοχής.
Η ευρύτερη περιοχή Βεργίνας - Παλατιτσίων χαρακτηρίστηκε με την ΥΑ 8383/28-1-93
(ΦEK 79B/17.02.93) του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σύμφωνα με το νόμο 1469/1950
ως Περιοχή Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους.
Η επίσημη μελέτη του έργου δεν αναγνωρίζει αυτή την Περιοχή Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους
Βεργίνας - Παλατιτσίων ως τέτοια (!), αν και αυτή επί πλέον αναφέρεται στο χωροταξικό σχεδιασμό για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προς 12.01.2004 όπου και ορίζεται λειτουργία
και στόχος προς περιοχής προς.
Το τοπίο περί την Θέση 12 είναι ποικιλόμορφο. Αυτή η ποικιλομορφία υφίσταται αφενός
λόγω του συνδυασμού ποτάμι - πλαγιά και αφετέρου από προς πλούσιες εναλλαγές προς μορφολογίας προς πλαγιάς προς των Πιερίων με προς χαράδρες και ανυψώσεις. Τα Πιέρια θεωρούνταν στη Μυθολογία, λόγω προς ομορφιάς προς, πατρίδα των Πιερίδων Μουσών.
Η Θέση 12 βρίσκεται σε περίοπτη θέση. Είναι ορατή από πολλά μέρη προς ευρύτερης περιοχής. Είναι ορατή από την πεδιάδα, από οικισμούς κοντά στην Βέροια, προς από την Βέροια
την ίδια και από εκτεταμένα τμήματα προς Εγνατίας Οδού. Η εγκατάσταση η ίδια αλλά προς
και τα απορριμματοφόρα θα δημιουργούσαν μία σημαντική οπτική όχληση. Εξ άλλου μία ογκώδης εγκατάσταση δεν θα βρισκόταν σε αναλογία με το σχετικά μικροσχιδές τοπίο. Η εγκατάσταση θα ήταν τελείως ξένο σώμα στο τοπίο. Η αρχική ποιότητα προς εικόνας του τοπίου και
ένα μέρος προς ταυτότητάς του θα χάνονταν.
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Εξάλλου όχληση θα προξενούσαν ο θόρυβος και οι οσμές στο εγγύς περιβάλλον, οι οποίες
θα μείωναν σημαντικά την αισθητική του τοπίου.
Από όλα αυτά συμπεραίνεται ότι στον τομέα προστασία προς φύσης και του τοπίου η μελέτη του έργου παρουσιάζει μεγάλα κενά, ουσιαστικά δεν την λαμβάνει καθόλου υπ’ όψιν. Είναι φανερό ότι η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων με τον ΧΥΤΥ δεν είναι συμβατή προς
τη φύση και το τοπίο.
4.6. Χρήσεις στην προβλεπόμενη περιοχή του έργου
Οι συνηθισμένες χρήσεις στην περιοχή είναι εκτατική γεωργία και κτηνοτροφία, που όμως
έχουν υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια, δασοκομία, θήρα και περιπτωσιακά μελισσοκομία. Οι
χρήσεις αυτές θα επιβαρύνονταν μεν από την Μονάδα Επεξεργασίας, δεν θα ήταν όμως εμπόδιο
για την εγκατάστασή της.
Η περιοχή προσφέρει πολλές δυνατότητες αναψυχής. Το πλαίσιο που τέθηκε με το χωροταξικό σχέδιο και τον σχεδιασμό για βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
στις 12.01.2004, προβλέπει ιδιαίτερα την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Βεργίνα - Αγία
Βαρβάρα. Σ’ αυτό το πλαίσιο έχει ενταχτεί και το τμήμα του Αναρρυθμιστικού Έργου Αγίας
Βαρβάρας που προβλέπεται για τουρισμό και που θεωρείται πολύ σημαντικό για την περιοχή
και λόγω της λειτουργικής συνάρτησης με τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας.
Είναι προφανές, ότι τα δύο έργα δεν είναι συμβατά και ότι δεν έγινε συντονισμένος χωροταξικός συνδυασμός. Επειδή το Αναρρυθμιστικό Έργο Αγίας Βαρβάρας είναι αρχαιότερο από
αυτό του ΧΥΤΥ, θα έπρεπε το πρώτο να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή του χώρου του δευτέρου. Σύμφωνα με το παράρτημα I της Κοινοτικής Οδηγίας για Χώρους Υγειονομικής Ταφής
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτήσεις αναφορικά με τον παράγοντα «Αποστάσεις του ορίου
Χώρων Υγειονομικής Ταφής από περιοχές αναψυχής».
4.7. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς
Στην ευρύτερη περιοχή του έργου βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Βεργίνας (ο ΧΥΤΥ βρίσκεται 1,5 km από τα όρια της χαρακτηρισμένης αρχαιολογικής περιοχής), άλλα αρχαιολογικά ευρήματα, η Μονή Τιμίου Προδρόμου, η Μονή Μουτσιιάλης, υπέθριες εκκλησίες, αρχαία και βυζαντινά ευρήματα κ.α. Η ιστορική εξέλιξη της περιοχής συνιστά με τα πολιτιστικά
αυτά στοιχεία, τα οποία εντάσσονται αρμονικά στη φύση, έναν χώρο, ο οποίος διαθέτει έναν
ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό χαρακτήρα.
Κατά τη γνώμη της 17ης Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων πρόκειται
στη συγκεκριμένη περίπτωση όχι μόνο για ένα μεμονωμένο αρχαιολογικό χώρο, αλλά πολύ
περισσότερο για έναν εκτεταμένο αρχαιολογικό χώρο, διότι υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις
παρουσίας αρχαιοτήτων στην ευρύτερη περιοχή.
Η περιοχή διαθέτει μία μακρά χριστιανική παράδοση. Η Μονή Τιμίου Προδρόμου βρίσκεται περίπου 3 km σε ευθεία γραμμή νοτιοδυτικά της Θέσης 12. Ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες
δεκαετίες η Μονή αναζητείται όλο και περισσότερο ως στόχος προσκυνήματος. Η επισκεψιμότητα της Μονής θα πλήττονταν από την εγκατάσταση.
Στον τομέα προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς επομένως δεν υπάρχει συμβατότητα της
διαχείρισης των απορριμμάτων προς το περιβάλλον το οποίο έχει διαμορφωθεί από μία μακρόχρονη φυσική και πολιτιστική εξέλιξη. Ιδιαίτερα ο αρχαιολογικός χώρος της Βεργίνας, που είναι Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας και ένα από τα ελάχιστα στη Βόρεια Ελλάδα, σαφέστατα θα δέχονταν αρνητικές επιπτώσεις. Η λειτουργία ενός ΧΥΤΥ μέσα σ’ αυτόν
τον χώρο θα αντιτίθετο προς την αρχή της διατήρησης.
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4.8. Οικονομική θεώρηση
Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για έναν σχετικά μικρό ΧΥΤΥ με χρόνο λειτουργίας περίπου 18,5 έτη. Η τοπογραφία δεν επιτρέπει δίχως άλλο την επέκταση του ΧΥΤΥ. Αυτό
σημαίνει, ότι μετά την πλήρωση του ΧΥΤΥ θα έπρεπε να γίνει γεωγραφικός διαχωρισμός επεξεργασίας και ταφής, έτσι ώστε τα υπολείμματα της εδώ επεξεργασίας να μεταφέρονται σε νέο
χώρο υγειονομικής ταφής, ο οποίος πιθανώς δεν θα βρίσκονταν πλησίον.
Εάν πάλι η μονάδα επεξεργασίας έπαυε να λειτουργεί μετά την πλήρωση του ΧΥΤΥ, αυτό
θα σήμαινε, επειδή η αναερόβια χώνευση απαιτεί μια σχετικά ακριβή τεχνολογία, ότι οι υψηλές
επενδυτικές δαπάνες θα κατανέμονταν σε ένα βραχύ (18,5 έτη) χρόνο λειτουργίας.
Ενόψει λοιπόν του σχετικά «μικρού οφέλους», των υψηλών επενδυτικών και λειτουργικών
δαπανών, των μακροχρόνιων ελέγχων και της συντήρησης μετά την παύση της λειτουργίας καθώς και του μάλλον αρνητικού ενεργειακού ισοζυγίου της μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας,
οι συνολικές δαπάνες θα ήταν αναλογικά υψηλές.
Στο οικονομικό τομέα επομένως συμπεραίνεται ότι εξ αιτίας των υψηλών δαπανών συγκριτικά με το όφελος και λαμβανομένης υπόψη και της περιορισμένης ευελιξίας, πρόκειται για ένα
«ακριβό» έργο.
4.9. Κοινωνική αποδοχή – Πληττόμενοι κάτοικοι
Στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο ορίζεται μια πλατιά συμμετοχή. Σύμφωνα με το άρθ. 6 της Οδηγίας
ΜΠΕ10 πρέπει να δίνεται στους πληττόμενους πολίτες η ευκαιρία να αποφαίνονται πριν την
έγκριση ενός έργου. Οι αποφάνσεις των πληττόμενων πολιτών πρέπει σύμφωνα με το άρθ. 8
της ίδιας οδηγίας να λαμβάνονται υπόψη.
Στον συγγραφέα δεν είναι γνωστές λεπτομέρειες για τέτοιου είδους αποφάνσεις πολιτών.
Γεγονός είναι πάντως, ότι υπήρχαν σημαντικές αντιδράσεις (άρθρα εφημερίδων, τοποθετήσεις,
αποφάσεις συμβουλίων, καταγγελίες, προσφυγές κτλ.) από πολλούς φορείς και από την κοινωνία γενικότερα. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει κοινωνική αποδοχή. Τονίζεται ότι οι αντιδράσεις και οι αντιρρήσεις δεν είναι κατά του έργου εν γένει, αλλά μόνον κατά της κατασκευής του
στη συγκεκριμένη θέση.
Το ότι δεν υπάρχει κοινωνική αποδοχή, τεκμηριώνεται και επίσημα από έγγραφο του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος της 25.04.2005.
5. Συμπέρασμα
Οι τομείς, οι οποίοι κατά τον συγγραφέα, στα πλαίσια της εξέτασης της καταλληλότητας
του επιλεχθέντα χώρου για το έργο και ιδιαίτερα για το ΧΥΤΥ, είναι ιδιαίτερα προβληματικοί, είναι: Γεωλογία. Υδρολογία/υδρογεωλογία. Προστασία της φύσης και του τοπίου. Προστασία
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Από τη νομική εξέταση προέκυψε ότι υπάρχουν πιθανώς μεγάλα ελλείμματα και έναντι
της Ελληνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

10. Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27. Ιουλίου 1985 για την εξέταση της περιβαλλοντικής συμβατότητας
στην περίπτωση ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, τροποποιηθείσα με την οδηγία 97/11/EΚ.
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Η εκτέλεση του έργου στο συγκεκριμένο χώρο δεν ικανοποιεί σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της μελέτης την Αρχή της Πρόληψης. Σημαντικό είναι επίσης, ότι για το έργο στη Θέση 12
σαφώς δεν υπάρχει κοινωνική αποδοχή.
Περαιτέρω, η εκτέλεση του έργου στο συγκεκριμένο μέρος δεν φαίνεται να έχει κάποια ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Δεν έχουν αναφερθεί λόγοι που συνηγορούν υπέρ της κατασκευής του
έργου σ’ αυτόν τον χώρο, οι οποίοι θα είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα από τους προαναφερθέντες. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις (θέσεις 5 και 11), οι οποίες πιθανώς θα ήταν πιο κατάλληλες.
Από τις διαπιστώσεις και εκτιμήσεις της παρούσας μελέτης συνάγεται ότι η επιλεγμένη
Θέση 12, που βρίσκεται σε πλαγιά των Πιερίων Ορέων, δίπλα στον Αλιάκμονα και κοντά στη
Βεργίνα στην από τον Όμηρο υμνηθείσα «αξιαγάπητη Ημαθία»1, δεν ενδείκνυται για την εγκατάσταση της προβλεπόμενης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και του ΧΥΤΥ.
Περίληψη
Το πρόβλημα των απορριμμάτων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας έχει πάρει σοβαρές διαστάσεις. Για
την επίλυση του προβλήματος η κυβέρνηση της Ελλάδας δημιούργησε, κινούμενη στα πλαίσια των απαιτήτεων του Ευρωπαϊκού Δικαίου, το ανάλογο νομικό πλαίσιο. Στο Νομό Ημαθίας συστήθηκε ο φορέας Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων, για να δώσει λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων του Νομού. Ο Σύνδεσμος δρομολόγησε ένα έργο με μηχανική-βιολογική επεξεργασία των απορριμμάτων και ανάκτηση αξιοποιήσιμων υλικών καθώς και υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Στα πλαίσια του
έργου πραγματοποιήθηκαν διάφορες μελέτες και επιλέχτηκε ένας χώρος, η αποκαλούμενη Θέση 12, ως
χώρος εγκατάστασης του έργου, ο οποίος και εγκρίθηκε από την Νομαρχία, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθώς και από τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα υπουργεία. Κατά της
επιλογής αυτής υπήρξαν ισχυρές αντιδράσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν σε επερωτήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και προς την Επιτροπή της ΕΕ.
Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε από διαφορετικές απόψεις και υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής
και της Ελληνικής Νομοθεσίας η χωροθέτηση αυτή, για να διαπιστωθεί εάν η Θέση 12 είναι κατάλληλη
για το προβλεπόμενο έργο. Γι αυτό εξετάστηκαν ιδιαίτερα:
1. Η Τεχνική καταλληλότητα,
2. Η γειτνίαση με οικισμούς,
3. Η Αρχή της Εγγύτητας προς το κέντρο βάρους
των απορριμμάτων,
4. Οι φυσικές καταστροφές,
5. Οι γεωλογικές συνθήκες της περιοχής,

6. Οι υδρολογικές / υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής,
7. Η προστασία της φύσης και του τοπίου,
8. Οι χρήσεις,
9. Η προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς,
10. Η κοινωνική αποδοχή.

Η μελέτη διαπίστωσε σοβαρά προβλήματα στους τομείς γεωλογία, υδρολογία / υδρογεωλογία, προστασία της φύσης και του τοπίου και προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς. Επί πλέον ανέδειξε προβλήματα
αναφορικά με το μικρό μέγεθος της εν λόγω θέσης και την κοινωνική αποδοχή. Εξ άλλου η μελέτη εντόπισε νομικά προβλήματα.
Εξ αυτών συνάγεται, ότι ο επιλεγμένος χώρος δεν ενδείκνυται για την εγκατάσταση της μονάδας
επεξεργασίας απορριμμάτων και του ΧΥΤΥ.

Abstract
The waste problem in Greece is becoming increasingly widespread. In order to solve that problem
the government of Greece created an appropriate legal framework aligned to the European law.

11. Όμηρος, Ιλιάς Ξ, στίχος 226 - Ημαθίην ερατεινήν.
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In the prefecture of Imathia a new body was established with the goal of providing a solution to the
waste problem of the prefecture. The body launched a project including mechanical and biological treatment of waste, recovery of useable materials, and the landfill of the treatment rest. Different studies have
been conducted within this project and a location, the so-called Location 12, has been determined for the
Waste Treatment Facility and the landfill. This location is approved by the prefecture, by the Ministry of
Environment, Spatial Planning and Public Works, and as well by the other Ministries concerned. Against
that choice strong reactions have taken place, which reached their peak in questions in the Greek Parliament and to the European Commission.
In this current study, it has been examined under all the different aspects in line with the European
and Greek law, whether this location decision is suitable for the corresponding project. Therefore following is examined:
1. Technical suitability,
2. Proximity of agglomerations,
3. Proximity of the centre of gravity of the
waste
4. Natural disasters,
5. Geological conditions of the location,

6. Hydrological/hydrogeological conditions of the
location,
7. Protection of nature and landscape,
8. Uses,
9. Preservation of cultural heritage,
10. Social acceptance.

The study found major problems in the sectors geology, hydrology/hydrogeology, protection of nature and landscape, and preservation of cultural heritage. Furthermore, it highlighted problems concerning the small size of this
location and the social acceptance. Moreover the study identified legal problems.
All in all, it is concluded that the chosen location is not suitable for the Waste Treatment Facility and the landfill.
Γεώργιος Προβατάς, Dipl. Ing. Elektrotechnik (Tech. Informatik) RWTH Aachen, M. Sc. in Environmental
Protection Univeristät Rostock
Γεώργιος Προβατάς γεννήθηκε το 1959 στο Πολυδένδρι Ημαθίας.
Τελείωσε Δημοτικό και Γυμνάσιο στη Βέροια και ακολούθως το Λύκειο στη Θεσσαλονίκη. Το 1986 αποφοίτησε από το Πολυτεχνείο του
Άαχεν της Γερμανίας ως Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρολογίας με ειδίκευση στην Τεχνική Πληροφορική.
Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον τομέα της Πληροφορικής κυρίως σε μηχανογραφικό κέντρο της αυτοκινητοβιομηχανίας Φορντ στην Κολωνία.
Το 1993 αποπεράτωσε τις σπουδές Μηχανικού Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κολωνίας. Το 2007 τελείωσε μεταπτυχιακό Μάστερ στην
Προστασία του Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο του Ρόστοκ της Γερμανίας.
Έκανε πολλές διαλέξεις για περιβαλλοντικά θέματα στην Γερμανία, αλλά και
στην Ελλάδα στη Βέροια και στο Α.Π.Θ. Στις διαλέξεις του επιχειρεί συνήθως
μια ολιστική προσέγγιση της Προστασίας του Περιβάλλοντος.
Είναι κάτοχος διπλώματος μεταφραστή για τα ελληνικά-γερμανικά, αναγνωρισμένο από το γερμανικό κράτος. Η εργασία του Μάστερ που εκπόνησε
με θέμα Studie zur Eignung eines vorgeschlagenen Deponiestandortes am Aliakmonas-Fluss bei Vergina in
Griechenland μεταφράστηκε το 2010 και στα ελληνικά («Μελέτη περί την καταλληλότητα μίας προταθείσας θέσης
ΧΥΤΑ παρά τον ποταμό Αλιάκμονα πλησίον της Βεργίνας στην Ελλάδα»).
Δραστηριοποιείται επίσης στον καλλιτεχνικό τομέα. Τα καλλιτεχνικά του δημιουργήματα εντάσσονται σε θεματολογίες που αφορούν την ελληνική ιστορία και το περιβάλλον. Τον Οκτώβριο του 2016 φιλοξενήθηκε στη Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Βεροίας έκθεσή του χαρακτικών με τίτλο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 384 – 322 π.Χ. Ο διαχρονικός»,
όπως, επίσης η παραπάνω έκθεσή του φιλοξενήθηκε έκτοτε και σε πόλεις της Γερμανίας.
Διατελεί από το 1997 Πρόεδρος του Συλλόγου «Αριστοτέλειο Ίδρυμα» («Aristoteles Institut»), το οποίο εδρεύει
στο Βούππερταλ της Γερμανίας και έχει ως στόχο την προβολή του ελληνικού πολιτισμού καθώς και τη διαπολιτισμική συνεργασία.
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Παύλος Δ. Πυρινός, Θεολόγος, Καθηγητής, Μρ. Ιστορίας

«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
«ΣΚΗΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΟΥΣΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΕΝ ΕΤΕΣΙ 1927 (ΑΠΡ. 29 / Μ. 13)»

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου - πανοραμική άποψη με φόντο την εντυπωσιακή ροή του Αλιάκμονα

Εισαγωγή

Π

ριν από χρόνια, στην προσπάθειαά μου να μελετήσω αρχειακό υλικό και πληροφορίες
για εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη Βέροια, εντόπισα στο αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και στο Ιστορικό Αρχείο (Γ.Α.Κ Βεροίας) αρχειακό υλικό για βιβλιοθήκες2 που υπήρχαν στη Βέροια και την περιοχή της.
Εργασίες και πληροφορίες για βιβλιοθήκες στη Βέροια και την περιοχή της έχουμε από
τους συγγραφείς: Α. Σιγάλα, Ν. Τσιρπανλή, Π. Σμυρλή, Γ. Χ. Χιονίδη, Παύλο Δ. Πυρινό, Χρήστο Ι. Σκούπρα, Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα κ.ά. Βιβλιοθήκες στη Βέροια και την περιοχή της είχαν: η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, η Ελληνική Σχολή Βεροίας, ο «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος
Βεροίας» (1874-1879» με τις διάφορες μετονομασίες του «Αθηνά» (1880) και «Μέλισσα»
(1892), τα Σωματεία «Ελικών» και «Μέγας Αλέξανδρος», το Εξατάξιο Γυμνάσιο Βεροίας κ.ά.

1. Στο αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας: Τετράδιο και λυτά έγγραφα που περιέχουν καταλόγους χειρογράφων και εντύπων βιβλίων της βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Σκήτη Βεροίας» που συντάχθηκε από τον
μακαριστό Μητροπολίτη Βεροίας Σωφρόνιο Β΄ Σταμούλη το 1927 και λίγο αργότερα από τον Ιερομόναχο Ιωαννίκιο Μηλιόπουλο. Στο Ιστορικό Αρχείο Βεροίας (Γ.Α.Κ.): Κώδικας υπ’ αριθ. 135 που περιέχει τον κατάλογο των βιβλίων του
εξαταξίου Γυμνασίου Βεροίας που συντάχθηκε τα έτη 1926-1927 και 1936-1937. Βλέπε: Δρ. Δρ. καθηγητή Αντώνη
Μιχ. Κολτσίδα: περιοδικό έρευνας και λόγου «Βέροια - Ερατεινή Ημαθία», τεύχος 1 (2017), σελ. 63-70.
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Ακόμη, στη Βέροια υπήρχαν αξιόλογες βιβλιοθήκες των Βεροιωτών ιατρών (του 19ου - 20ού αιώνα) Αντωνίου Τσούπελη, Χρήστου Χατζημάμογλου κ.ά.
Η σημερινή εργασία μου αφορά μια καταγραφή των χειρογράφων και εντύπων βιβλίων
του Μοναστηρίου Τιμίου Προδρόμου «Σκήτης Βεροίας» που έγινε από τον μακαριστό Μητροπολίτη Βεροίας Σωφρόνιο Β΄ Σταμούλη το 1927. Φωτοτυπίες της καταγραφής αυτής ως και της
καταγραφής που έγινε από τον Ιερομόναχο Ιωαννίκιο Μηλιόπουλο (1932, 1936), δόθηκαν από
τον γράφοντα στο Μοναστήρι Τιμίου Προδρόμου «Σκήτης Βεροίας».
Σε άλλη εργασία μου, στο επόμενο 3ο τεύχος του παρόντος επιστημονικού περιοδικού του
Δρ. Δρ καθηγητή Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα «ΒΕΡΟΙΑ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ», θα δημοσιεύσω
τους δύο καταλόγους καταγραφής χειρογράφων και εντύπων βιβλίων της Ιεράς Μονής Τιμίου
Προδρόμου «Σκήτη Βεροίας» που συνέταξε ο Ιερομόναχος Ιωαννίκιος Μηλιόπουλος αργότερα
(1932 και 1936).

Α΄ Κατάλογος των χειρογράφων
1. Η Θεία Λειτουργία του Ιωάννου Χρυσοστόμου μου ... δια χειρός Θεοφάνους ιερομονάχου. Συνάπτεται σ’ αυτήν έντυπος λειτουργία Μ. Βασιλείου.
2. Ακολουθίες ή μάλλον συμπληρώματα ακολουθιών Ηλιού, αγ. Αρτεμίου, η οποία
είναι ακεραία. Στο τέλος «εν τω σωτηρίω
έτει αωο εν αγίω Όρει ... Δέκτης του δούλου του Θεού Προκοπίου ιερομονάχου από
Γιανοβενίου Καστοριάς».
3. Στιχάριο. Στην εσωτερική όψη του περιβλήματος, έτος 1787.
4. Παπαδική. Στην εσωτερική όψη του περιβλήματος, εκτός άλλων γράφει: «+ και τόδε
σιν τοις άλης ειπάρχει καμού του Παπακυριάκου υιού του παπαβένιου (1810) ...». Επίσης στην ίδια εσωτερική όψη του τίτλου
γράφει: «+ εγώ ο ταπεινός Ιωάννης, την παρούσαν παπαδικήν εις τον μηχαλάκη τον διδάσκαλον, τον Βερροιααίον, τον λεγόμενον
νταγλαρά κοινώς».
Σωφρόνιος Β΄ Σταμούλης
5. Αναστασιματάριο. «Αρχή συν Θεώ αγίω
των σημαδίων της ψαλτικής... Εν τέλει δε του Αναστασιματαρίου 1756 σεπτεμβρίου ζ ... μέμνησθε δε του γράψαντος γερμανού Ιερομονάχου του εκ της μονής της Αγίας Τριάδος του εν
Ολύμπω, Δια δε εξόδων του πανοσιοτάτου παπά κυρ δαβίδ».
6. Ειρμολόγιο «Σελίδας ηριθμημένας κατά αρχάς διά μελάνης, είτα διά μολυβδίδος 728».
7. Ψακτική ελλειπής εις τε τη αρχήν και εις το τέλος. Επί της εσωτερικής όψεως του περιβλήματος ... «αυτή η ψαλτική ύνε του δημό...».
8. Μουσικόν Ηριθμημένον (διά μελάνης) σ. 547.
9. Πτωχός Πρόδρομος «Εν ω περιέχονται πάντα τα κεφαλαιωδώς ρηθέντα εν παληά και νέα
Διαθήκη έτερα δε πλείστα δια στίχων ιαμβήων, ηρώων και ηρωελεγείων και της φιλίας εγκώμιον, εν ω εις το τέλος προσετέθη και η Νικηφόρου ευχή περί της εξομολογίσεως. Αντιγράφη
διά συνδρομής και δαπάνης πόνω και μόχθω του ευμαθή Παναγιώτου Μανουλάδου και Αινί-
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του, Κατά το αψκβ΄ έτος εν μηνί Οκτωβρίω κατά την ογδόην εν Αινω. Σελίδας ηριθμημένας
307. εις τας μη ηριθμημένας εν αρχή τε και εν τέλει διάφορα γνωμικά και άλλα». Έχει πίνακα
περιεχομένων.
10. Περιέχει κείμενα εκκλησιαστικών και αρχαίων συγγραφέων ενιαχού μετά παραφράσεων ή
σχολίων ... περιέχει 311 ηριθμημένα δια μολυβδοκονδύλου φύλλα... εν φ. 311 αψκδ΄.
11. Περιέχει κείμενα, κατ’ αρχάς διαφόρους λογαριασμούς ... περί διαφόρων ηθικών πραγμάτων.
Διάλογος Α΄ Φιλάρετος. Φ. «ειπέ τίνες εισίν οι φθορείς και λυμώνες της νεότητος». Διηρημένον εις δύο το μεν περιέχει το κείμενον το άλλο την εξήγησιν. Αποφθέγματα Φιλοσόφων εκ
Διογένους Λαερτίου συλλεχθέντες ... δείγματα εκκλησιαστικά εγγράφων».
12. Μουσικόν. Αρχή: «Πέτρου Πρωτοψάλτου ήχος πλ. Κύριε εκέκραξα «Άνω εικονίζεται πολυχρόμως κάνιστρον» ... Τέλος συν τω Θεώ δόξα Κωνστ. Ιατρού (σ. 199) ... ».
13. Μουσικόν. «+ αυτή η ανθολογία υπάρχει και είναι εμού του Παπακυριάκου νυν δε παπακυρίλλου εκ του Μοναστηρίου αγίων Αναργύρων «Δε άλλης χειρός» εγραύθη κατά χιλιοστόν,
οκτακοσιοστόν, δέκατον πέμπτον έτος: 1815: εν μηνή: αυγούστου 28: ». Το όλον φαίνεται
απηρτησμένον εκ διαφόρων χειρογράφων διαφόρων φερόντων αρίθμησιν ... ».
14. Μουσικόν. Άρχεται διά της παραθέσεως διαφόρων μουσικών σημείων, κατά των οποίων
«ιδού το κανόνον των οκτώ ήχων λίαν οφελημοτάτω». Ακολουθούσιν οδηγίαι τινές μουσικών
σημείων κ.τ.λ. ήτοι εν σ. 12 Αρχή συν Θεώ αγίω ύμνον εις τον μέγα εσπερινόν ήχος π. ».
15. Μουσικόν. Μετά 4 φύλλα άγραφα και μετά τινα κεκκομένα: «Αρχή συν Θεώ αγίω της τάξεως του μεσονυκτικού της Κυριακής, κατά το σύνηθες της μεγάλης εκκλησίας». Το βιβλίον
περιέχει, διάφορα κοσμήματα εν ταις αρχαίς, τοις τέλεσι των τμημάτων και είναι γεγραμμένον εν μέρει χρυσαίς ερυθραίς γράμμασι. Δια μολυβδίδος ηριθμήθησαν 65 πρώται σελίδες.
Εις την τελευταίαν γεγραμμένην σελίδα φέρεται άνω: Ενταύθα εις το πέρας της βίβλου γέγραπται τα παρόντα, ου γαρ ην εν τη τάξει αυτών σελίς ευρυχωρής (;).γράφεσθαι, το μεν του
Νικηφόρου του εκ νήσου Χίου ήχος π / δ,: παρατίθεται εν Άξιον εστί και κατόπιν άλλο όμοιον του οποίου προτάσσεται τόδε του αντωνίου αγίου... ».
16. Μουσικόν. Η αυτή χειρ μελετητού έγραψε cοθ 12. Αρχή μέση τέλος και σύστημα πάντων
των σημαδίων της ψαλτικής τέχνης. Τέλος: αλληλούϊα (με μουσικά) επί του πρόσθεν φύλλου
του επικαλλημένου εις το δέσιμον: «αυτή η ανθολογία της παπαδικής είναι του παπαδημήτρη
του λεγομένου κουρκούτα».
17. Μουσικόν. cοθ 14. Αρχή «βεβαρημένων οφθαλμών μου». Τέλος: «το παρόν βιβλίον εγράφθη υπό χειρός εμού Κυρίλλου Ιερομονάχου εκ της μονής Τιμίου Προδρόμου της εντός του
ορίου Βοδενών κειμένη ... πόλεως ναούσης ... 1772 μαρτίου 10 ... ».
18. Μουσικόν. Αρχή: Τα ανέκδοτα πέντε χερουβικά του μακαρίτου κυρ δανιήλ Πρωτοψάλτου,
εξηγηθέντα παρά Χουρμουζίου διδασκάλου και Χαρτοφύλακος».
19. Μουσικόν. Αρχή: «Φυλάδα πρώτη του τετάρτου τόμου. Τα παρόντα χερουβικά εμελοποιήθησαν
παρά δανιήλ πρωτοψάλτου. Περιέχει 91 ηριθμημένα εν τη άκρα γραφικά φύλλα ...».
20. Η Μεταφυσική (;) του Αριστοτέλους (Δηλ. πραγματεία επ’ αυτής). Μελετητής έθετο κατά
δεκάδα συνήθως φύλλων αριθμόν διά μολυβδίδος. Το α΄ σωζόμενον ακέραιον φύλλον έχει
αρ. 30 και έχει πρώτας λέξεις «ότι περιληπτικώς εστιν ο ορισμός». Σώζονται όψις και τα άκρα 9 προηγουμένων φύλλων ...».

Β΄ Κατάλογος των εντύπων βιβλίων
20. Δοξαστήρια δύο έντυπα Ιακώβου Πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλ. Τόμος
πρώτος και δεύτερος εν τη εν Γαλατά τυπογραφίας Ισάκ δε Κάστρου 1836 ...
21. Ειρμολόγιον καλυφωνικόν έντυπον Πρωτοψάλτου της του Χριστού Εκκλησίας εκ της τυπογραφίας Κάστρου Γαλατάς 1835.
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22. Ταμείον Ανθολογίας έντυπον Κωνστ. Πτωτοψάλτου της του Χριστού Μ. Εκκλησίας εκ της
του Γένους Πατριαρχικής Τυπογραφίας..., τόμος Β΄ 1846...
23. Ανθολόγια τρία. Το πρώτον από της 3 σελ. αρχόμενον ιερών ακολουθιών το όλον ενιαυτού.
24. Βίοι Αγίων παρά Μαξίμου Ταπεινού επισκόπου Κυθήρων ... αχωε.
25. Γένεσις. Τέλος «Μαλαχίας», εν συνεχεία τα τέσσερα ευαγγέλια των 4 ευαγγελιστών, αι
πράξεις των Αποστόλων, Αποκάλυψις Ιωάννου...
26. Παράδεισος του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Συμεών του μεταφραστού παρά Αγαπίου
Μοναχού... Βενετία 1855.
27. Κανονικόν Χριστοφόρου Μοναχού
εν τω των Πατριαρχείων της Κωνσταντινουπόλεως τυπογραφείων... «εκ των του
Δωροθέου Πρώιου».
28. Τα τέσσερα Ευαγγέλια, αι πράξεις
των Αποστόλων, Επιστολαί και η Απόκάλυψις Ιωάννου.
29. Παράδεισος Αγαπίου Μοναχού
του Κρητός, εν Ενετία, εκ της Ελληνικής
Τυπογραφίας τον Φοίνικον.
30. Τα τέσσερα θεία και Ιερά Ευαγγέλια παρά Ν. Γλυκεί Ενετίησιν 1791... και
30 Καινή Διαθήκη παραφρασθείσα εκ
του ελληνικού κατά την εν Αθήναις έκδοσιν του 1855 κτήμα του Ευθυμίου Κωνσταντίνου εκ Στρουμνίτσης.
31. Κανονικαί Διατάξεις των αγιωτάτων Πατριαρχών Κων/πόλεως υπό Μ. Ι.
Γεδεών, τόμος Α΄ εκ του Πατριαρχικού
Τυπογραφείου εν Κων/πόλει 1888 τόμος
Β΄ 1889 συνδεδεμένα.
32. Εκλόγιον τουτέστιν οι ωραιότεροι
βίοι των Αγίων εκ του μεταφραστού Συμεώνος μεταφρασθέντος εις την κοινήν
«Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Τα Άπαντα, παρά
διάλεκτον
παρά Αγαπίου Μοναχού του
Πάνω Θεοδοσίου τω εξ Ιωαννίνων – Εν Βενετία 1820»
Κρητός... Αθήναι 1869.
33. Κυριακοδρόμιον παρά Αγαπίου Μοναχού μετά εξηγήσεως του Αγίου Γρηγορίου Ταυρομενείας εις τα ένδεκα εωθινά ευαγγέλια Ενετίησιν 1797.
34. Πλουτάρχου Βίων Παραλλήλων τόμ. Πρώτ. (μετά παραφράσεως Ιω. Νικολάου Λειψία 1837).
35. Πλουτάρχου Βίων Παραλλήλων αντίτυπα τρία τόμ. Β΄.
36. Ορθόδοξος Ομολογία της καθολικής και Αποστολικής εκκλησίας εν Πετρουπόλει της Μ.
Ρωσσίας έτει τω σωτηρίω αψξδ΄... παρά Γεωργίου Κωνσταντίνου.
37. Ερμηνεία ευσεβής Αφιερωθείσα Κυρίω Μιχαήλ Βακοβίζη εν ενετίησι 1748 παρά Αντωνίω
Βορτολά.
38. Εξάβιβλος Αρμενοπούλου Κριτού Θεσσαλονίκης ενέτεσιν 1805 (Μετάφρασις Α. Σπανού).
39. Βιβλίον Ψυχοφελές ονομαζόμενον Νέος Κλίμακας εξηγημένον από το ελληνικόν εις κοινήν
γλώσσαν υπό Αθανασίου Κρητός ... ενετ. αχκγ΄.
40. Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τα άπαντα υπό Πολιζώη Λαμπανιτζιώτη... το εξώφυλλον και πολλά φύλλα εφθαρμένα... το αυτό έκδ. 1791.
41. Ομιλίαι πνευματικαί του εν Αγίοις Πατρός ημών Μ. Αιγυπτύου...
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42. Περιγραφή ιερά διηγουμένη συντόμως και περιληπτικώς τα επισημότερα του Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά Μεγαλεία την ακολουθίαν της Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Αικατερίνης ενετίησι αψζη΄. 1768...
43. Εγκυκλοπαιδεία Φιλολογική εις τέσσαρους τόμους διηρημένη προς χρήσιν των Φιλολόγων
ή φιλομαθών της Ελλ. Γλώσσης παρά Νικολάου Πατούσα τόμος Βος ενετίησιν αψι΄...
44. Λόγοι και Παραινέσεις του οσίου πατρός ημών Εφραίμ παρά Αντωνίου τω Βόρταλη. 1720...
45. Επιτομή εκ των προφητανακτοδαβιτικών ψαλμών ανθίσματα διαφόρων κατανυκτικών ευχών.
Περιέχον και τας θεολογικάς και προς Θεόν έρωτα θεωρητικάς ευχάς του ιερού Αυγουστίνου
επισκόπου Ιππώνος. Εκ των τυπογραφείων Κων/πόλεως έτει 1799 εις διπλούν εν αντιτύποις.
46. Βίβλος καλουμένη καλοκαιρινή παρ’ Αγαπίου Μοναχού του Κρητός ενετίησιν αψοβ – 1772
παρά Ν. Γλυκεί...
46α. Το αυτό έκδοσις Βενετίας 1861.
47. Ομιλίαι και διδαχαί εις όλας τας Κυριακάς Ακακίου Ιερομονάχου... σ. 1- 352.
48. Δαβίδ Περγαμπερήν βε παδησσαχάν Κάι’ τεσί... ελλείπει εξώφυλλον.
49. Βιβλίον ονομαζόμενον Νέος θησαυρός Γεωργίου Ιεροδιακόνου Σουγδουρή τον εξ Ιωαννίνων...
50. Εγχειρίδιον Συμβουλευτικόν περί Φυλακής των πέντε αισθήσεων κ.τ.λ. συντεθέν μεν πρότερον και επιδιορθωθέν ύστερα παρά του εν Μοναχοίς ελαχίστου Νικοδήμου Αγιορείτου
κ.τ.λ. επιστασία του Αρχιμανδρίτου Ανθίμου Γαζή 1801.
51. Νέος Παράδεισος ήτοι λόγοι διάφοροι και βίοι Αγίων εκ του μεταφραστού Συμεώνος και
μεταγλωττισθέντες παρά Αγαπίου Μοναχού του Κρητός εν Βενετία εκ του ελλ. Τυπογραφείου του του Αγίου Γεωργίου 1865...
52. Θησαυρός Δαμασκηνού μετά προσθήκης εν τω τέλει εν Βενετία 1817... έκδοσις δευτέρα. Εν
Βενετία εκ της Εκκλ. Τυπογρ. Του Φοίνικος 1861.
53. Κατηχητικόν τουτέστιν αι κατηχήσεις του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου ενετίησι αψο ς...
53α. Το αυτό έκδοσις 1770 αχο΄.
54. Βιβλίον περιέχων τας Ιεράς ακολουθίας του αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού κ.λ. παρά του αιδεσ. εν ιερεύσι Στόϊκα Ιακωβίτζη του τυπογραφείου...
54α. Συν αυτώ δεδεμένη Ακολουθία Οσίου Διονυσίου του εν Ολύμπω ενετίησι 1756.
55. Επιτομή περιληπτική Δ. Γρηγοριάδου της αρχαίας Ιεράς Ιστορίας... Τόμος Β΄ συνδεδ. 1842.
56. Ταμείον Ορθοδοξίας συντεθέν κατ’ ερωτοαπόκρισιν υπό του Πανιερωτάτου και ελλογιμωτάτου επισκόπου Καμπανίας Θεοφίλου του εξ Ιωαννίνων εν. 1780.
57. Το Ιερόν Άσμα Ασμάτων του Σοφού Σωλομώντα υπό Ιωάννου Αποστολικού Ιεροκήρυκος
ενετίησιν 1785...
58. Θέατρον Πολιτικόν μεταγλωτισθέν εκ της Λατινικής εις την ημετέραν απλήν διάλεκτον.
Ενετίησιν 1802... παρά Νικολάου Μαυροκορδάτου.
59. Στέφανος της Αειπαρθένου ήτοι Θεοτοκάριον υπό Γ. Μουσαίου εν Κωνσταντινουπόλει
1849 εκ της Πατριαρχικής του γένους Τυπογραφείον...
60. Τυπικόν παρά Μάρκου Ιερέως Μαρά του Κρητός ενετίησιν 1685 παρά Ν. Σάρου...
61. Βίβλος ψυχοφελεστάτη παρά του εν Μοναχοίς ελαχίστου Νικοδήμου αγιορείτου ενετίησιν 1816.
62. Ορθόδοξος Ομολογία της πίστεως και εισαγωγική έκθεσις περί των τριών μεγίστων αρετών
πίστεως, ελπίδος και Αγάπης εν έτει αχψθ΄ κατά μήνα Φεβρουάριον...
63. Εκκλ. Ιστορία ήτοι προλεγόμενα ταύτης και τα κατ’ αυτών υπό Ευθυβούλου...
64. Ταμείον έτερον ορθοδοξίας όμοιον τω υπ’ αύξ. αριθμ. 56 τοιούτον... Ενετ. 1804.
65. Νέα Κλίμαξ υπό Νικοδήμου Αγιορείτου... εν Κωνσταντινουπόλει 1844.
66. Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών πρώτον τύποις εκδοθείσα διά δαπάνης του τιμιωτάτου και
Θεοθεβεστάτου Ιωάννου Μαυροκορδάτου, Ενετίησιν 1782...
67. Πηδάλιον της νοητής νηός της μιας Αγίας, καθολικής και Αποστολικής της των ορθοδόξων
Εκκλησίας. Εν Λειψία της Σαξονίας εν τη τυπογραφία του Βραϊτκόπερ και Αιρτάλ Αω=
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1800... Και Β΄ αντίτυπον, ουχί τόσον καλώς διατηρούμενον. Κτήμα τόδε (σώματα δυω) του
ταπεινού Ιωσήφ Αρχιμανδρίτου Ιεροκήρυκος εν τη Κωμωπόλει Ναούσης εκ Φουριά των Αγράφων έτει αωψ Ιουλ. α΄.
68. Εορτολόγιον ενετίησιν 1775 παρά Αντωνίου τω Βόρτολι περιέχων δοξαστικά Απολυτίκια- Κοντάκια των κατ’ έτος εορταζομένων αγίων και των εορτών του Τριωδίου και πεντηκοσταρίου.
69. Πατριαρχική και Συνοδική εγκύκλιος επιστολή αωλθ΄...
70. Πατερικόν του εν Αγίοις Πατρός Ημών Γρηγορίου του Θεολόγου Πάπα Ρώμης ενετίησιν 1780.
71. Βιβλίον περιέχων λόγους ήτοι Λόγος Α΄, λόγος Β΄ κ.λ. Τέλος Αρχής Χορηγώ και τέλους
δόξα πρέπει ... ηριθ. σελ. 1-330.
72. Ιερός Θρίαμβος. Εν Κων/πόλει 1840 υπό Δ. Γρηγορίου.
73. Το Άγιον Ευαγγέλιον μετά των πράξεων των Αγίων Αποστόλων, των επιστολών του Αποστόλου Παύλου κ.τ.λ. Ιακώβου επιστολή, Πέτρου τοιαύτη, Ιωάννου Αποκάλυψις...
74. Αληθοφωνήσεις Μητρικαί προς ψευδοφωνήσεις αντιμητρικάς εκδοθείσι υπό Ν. Λογάδου.
Εν Βενετία εκ της ελλ. Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεόλη 1883...
75. Ερμηνεία ευσεβής (α) 1770 ενετίησιν παρά Δημητρίω Θεοδοσίω εξ Ιωαννίνων... (α) Περί
μιμήσεως Χριστού.
76. Βιβλίον Πνευματικόν «Αδελφοί εάν και προληφθή άνθρωπος εν τινί παραπτώματι, υμείς οι
πνευματικοί καταρτίζεται τον τούτον εν πνεύματι πραότητος... τοις εντευξομένοις... ».
77. Παράδεισον. Βιβλίον ομοιότυπον με το υπ’ αύξ. αριθμόν 29 όμοιον τοιούτον...
78. Νέων Λειμωνάριον περιέχων Μαρτύρια Παληά και νέα και βίους οσίων εν Βενετία παρά
Πάνω Θεοδοσίω τω εξ Ιωαννίνων 1819...
79. Πενθέκτη ατελής αρχομένη από της 17 σελ. 1514... εις το εξώφυλλον του πίνακος «αύτη η
Πενθέκτη είνε του Πνευματικού Γρηγορίου Προδρομίτου 1875 Μαῒου 10»...
80. Νέος Παράδεισος Επιγραφή χειρόγραφος. Εν τω εξωφύλλω... «αρχόμενον από της 35ης σελ.
ηριθμημένον μέχρι της σελ. 444»...
81. Βιβλίον αρχόμενον από της 13ης σελ. 588 εις το τέλος εκτός των άλλων σημειώσεων εν τω
εξωφύλλω γέγραπται + και τόδε συν τοις άλλοις καμού τω ταπεινώ Διονυσίω Αρχιερεί εκ της
νήσου Λέρου.
82. Βιβλίον πραγματευόμενον περί της συστάσεως του Σεβασμίου οίκου της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου της αειζώου πηγής κ.τ.λ. ... (του πρ. Σταγών Παϊσίου).
83. Βιβλίον εφθαρμένον, εν ω εισίν γεγραμμένοι λόγοι αρχόμενοι από της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου. Αρχόμενον από της σελ. 1-38ο εκ του βιβλίου μετά πίνακος των περιεχομένων υπό Σεραφείμ Ιερομονάχου Πισσιδείου (0,24Χ0,19).
83α. Του αυτού άλλο αντίτυπον έχον εν τη αρχή: Ακάκιος Ιερομόναχος.
84. Κυριακοδρόμιον συντεθέν υπό του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Νικηφόρου του πρώην
Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως. Τομ. Α΄ δεδεμ. Χαρτώος 0,26Χ0,32 εκ τω της Κοινότητος
τυπογραφείω παρά Ρηθηγέρω και Κλαυδίω έτει 1796. αφιέρωμα του Αγίου Κορυτσάς κ. Κυρίλλου εις τον Τίμιον Πρόδρομον.
85. Επιτομή Ιεράς Ιστορίας υπό Δ. Γρηγοριάδου Τόμ. πρώτος εν Κων/πόλει εκ της τυπογραφίας
Α΄ Κορομηλά 1842... και Β΄ ομού δεδεμένος.
86. Εξάβιβλος εφθαρμένη περί Νόμων και δικαστικής καταστάσως έτι και περί αποκαταστάσεως ελευθεριών.
87. Βιβλίον ο αόρατος πόλεμος.
88. Εγχειρίδιον εκδοθέν παρά του κ. Δημητρίου προσκυνητού εκ Δρύστας ενετίησιν 1777...
89. Γραμματική Μοσχοπούλου αρχομένη από σελ. 17-25ο.
90. Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον νεωστί μετατυπωθέν επιμελώς διορθωθέν παρά Κυρίω Αλεξάνδρου Σακελλαρίου ενετίησιν 1748 παρά Ν. Γλυκεί του εξ Ιωαννίνων.
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91. Σύνοψις Ιστοριών αρχομένη από κτίσεως κόσμου μέχρι της Βασιλείας Κωνσταντίνου του
Παλαιολόγου του εσχάτου Βασιλέως των Ρωμαίων. Έτι περιέχουσα και τα της Βασιλείας
των Τούρκων μέχρι του νυν. Έτι δε περί της Βενετίας πότε εκτίσθη και πόσοι των δουκών
ώρισε αυτήν και πόσα κάστρα έλαβαν...
92. Ακολουθία του εν Αγίοις Πατρός ημών Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας της Μεγάλης.
Χαρτώος - άδετον 1845.
93. Οι Εικοσιτέσσαρες Οίκοι της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου αειπαρθένου Μαρίας
παρά Μελετίου Καλλονά εν Βενετία έκδοσις πρώτη 1809.
94. Γεωγραφία Στοιχειώδης περίοδος Β΄ υπό Κοκκόνη.
95. Ειρμολόγιον μεταρρυθμισθέν υπό του αοιδίμου Ιεροδιδασκάλου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού έκδοσις τρίτη.
96. Ειρμολόγιον ενετίησιν 1772.
97. Τέσσερα Αγιασματάρια εφθαρμένα σχεδόν.
98. Ψαλτήριον Παλαιόν άδετον σχήματος μικρού.
99. Θεοτοκάριον ενετίησιν έτει Θεογονίας θαχπα΄ συγγραφέν παρ’Αγαπίω Μοναχού του Κρητός.
100. Τα Τέσσερα Θεία και Ιερά Ευαγγέλια παρά Δημητρίου Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων
0,21Χ0, 15.
101. Νέος Θησαυρός μετά των μη προϋπαρχουσών των εν αυτώ περιεχομένων ομιλιών, Ενετίησιν 1779.
102. Ευχολόγιον το μέγα παρά Αλεξάνδρου του Καγκελαρίου ενετίησιν 1760 παρά Νικολάω τω
Σάρω αψξ΄.
103. Θεοφυλάκτου Ερμηνεία εις τα 4 1: Ευαγγέλια έκδ. Ιωσήφ Κ. Σπαθάρη Αθ. 1865.
104. Ευχολόγιον παλαιάς εκδόσεως, αρχόμενον από της σ. 5.
105. Εξομολογητάριον Νικοδήμου. Ελλ. το εξώφυλλον.
106. Λεοντοπόλεως Χριστοφόρου Ημερολογιακά Αλεξάνδρεια 1925. Δώρον Μ. Βεροίας και
Ναούσης Σωφρονίου.
107. Εθνική πολιτική. 15νθήμερον περιοδικόν Αριθμ. 2 Κοζάνη 15 Ιουν. 1920.
108. Νικηφόρου Θεοτόκη Κυριακοδρόμιον... Τόμ. Β΄ Ελλ. εξώφυλλον.
109. Η Θεία Γραφή Παλαιάς και Νέας Διαθήκης άπαντα Ενετίησιν (παρά Ν. Γλυκεί) Αχπζ΄.
110. Νικηφόρου Αγιορείτου Εορτοδρόμιον Βενετία (Ν. Γλυκεί) 1836.
111. Νέος Παράδεισος Ενετίησιν 1866 (;;).
112. Μακαρίου του Αιγυπτίου Ομιλίαι πνευματικαί. Ελλ. το εξώφυλλον.
113. Βαρσανουρίου και Ιωάννου Βίβλος Ψυχοφελεστάτη. Έκδ. Νικοδήμου Αγιορείτου ενετίησιν 1816.
114. Χρηστοήθεια ελλείπουσιν αι πρώται δύο σελίδες μετά του εξωφύλλου και κεκομμέναι ήσαν αι άκραι των κατόπιν 2, ως σελ. σ. 415 μέχρι τέλος. Άδετον. Σχήμα 8 ή 16. (Δεν πρόκειται περί της Χρηστομαθείας Α. Βυζαντίου).
115. Βησσαρίωνος Γραμματική. Ελλ. αι α΄ 64 σ.
116. Αμμωνίου Περί ομοίων και διαφόρων λέξεων. Ενετ. 1804 (παρά Πάνου Θεοδοσίου). Συνημμένου μετά του προηγ. Ελλ. αι σ. 33 μέχρι τέλους. Σχήμα και δέσιμον ως εν αρ. 114.
117. (Γεωργίου Σουγδουρή) Νέος Θησαυρός. Ελλ. ο τόπος έκδοσις και η χρονολογία, σχήμα
8ον, Δέσιμον ως τα προηγ.
118. Γρηγορίου Παπαμιχαήλ Ο Ιησούς Χριστός ως ιστορικόν πρόσωπον Αθ. 1921 8ον.
119. Αόρατος πόλεμος, Ελλ. εξώφυλλον και σ. 290 έως τέλος...
120. Cornelii jchrevelii Sexicon Marnale graeco - Satimun et Satino graecum Patavii Moccxxx.
121. Ειρμολόγιον Καταβασιών. Πέτρου Πελοποννησίου μετά συντόμου εορτολογίου. Πέτρου
Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου κπλ. (Κωνσταντινούπολις) 1825 δεδ. 8ον.
122. Παράδεισος Συμεών Μεταφραστού - Αγαπίου. ενετ. αψο΄.
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123. Γεωργικός Αγών. Περιοδικόν εν Θ/νίκη εν. α΄ (1920) αρ. 16 υπό Αβράσογλου και Λέτσα.
124. Άρχεται από σ. 11: Τιμίου Σταυρού ... διάφορα τροπάρια... παρά... Κυρίω Δαμασκηνώ ενετ. 1742 (παρά Ν. Γλυκεί).
125. Ειρμολόγιον ενετ. 1742 (παρά Ν. Γλυκεί).
126. Epistolarum Familiarium M.T. Ciceronis eiber XVI. Anno MDLXXXVI.
127. Ψαλτήριον εις την απλήν και εις την των Ο΄. Ελλ. και α΄ 226 / 27-30 και 604 έως το τέλος.
128. Βίοι αγίων. Ελλ. σελ. 22α και 167 έως το τέλος...
129. Σύνοψις διαφόρων ιστοριών. Ελλ. σελ. α΄ 52 σ., 471 έως τέλος.
130. Βλ. αρ. 99.
131. Βλ. αρ. 103.
132. Βλ. αρ. 40.
133. (ευχολόγιον) Ελλ. το εξώφυλλον. Άνω: εκ των του Παπα-δημητρίου 2α / μούλη: (του προπάπου μου).
134. Νικοδήμου Αγιορείτου Χρηστοήθεια των Χριστιανών. Ελλ. εξώφυλλα και σ. 331 έως το
τέλος.
135. Βλ. αρ. 103 (και 131).
136. Μακεδονική Βιβλιοθήκη. Η εποπτική διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσης. Πρακτικαί
οδηγίαι περί της α΄ αναγ. ... υπό Β. Λασκαρίδου. Μαναστήριον (τύποις... Εμ. Τυπογραφείου)
1911.
137. Παϊσίου (α) Γνώμη ηθική και πολιτική (κατά στίχον) Έγρ. 1698 ελλ. εξώφυλλον και σ. 436 και έως τέλος. Σχ. 8ον (α) του πρ. Σταγών.
138. Ηλία Μηνιάτου Λόγοι. Ελλ. αι 6 σελ. και 311 έως το τέλος, το εξώφυλλον του δεσίματος
εν αρχή.
139. Βλ. αρ. 30.
140. (Νικολάου Βουλγάρεως Κατήχησις) ελλ. εξώφυλλον.
141. Βλ. αρ. 32.
142. Μ. Γαλανού. Καθρέπτωμα των σπουδαίων των γραφών τόμ. Α΄ (δώρον Βουντσόλα). Το
βιβλίον τούτο το δι’ ημών δωρηθέν δεν ευρέθη εις την Σκήτη ως ουδέ το υπ’ αρ. 1 χειρόγραφον, κατά την τελευταίαν ταξινόμησιν και συμπλήρωσιν του καταλόγου. Εν τη Σκήτη
Βεροίας 29/13 Μαῒου 1927. Ο Βεροίας και Ναούσης Σωφρόνιος.
143. Εβδομαδιαίον Κήρυγμα. Η αγάπη αρ. 1. Πώς η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Δαπάνη του κ. π Πέτρου Ηλιάδου , Θεσσαλονίκη 1925. Εδωρήθη 8/21 Ιουλίου 1927. (ε)
144. Δημ. Επαμ. Φαράτου. Οι σημερινοί κίνδυνοι. Πειραιεύς. Άδετον, εδωρήθη (+ε) 21/3 Αυγ.
1927. (ε)
145. Γ.Λ. Αλήθεια. Η αληθινή θρησκεία και αληθινή επιστήμη είναι εν απολύτω αρμονία. Θεσσαλονίκη. Εδωρήθη 29/12 Οκτ. 1927. (ε)
Σημειώσεις - παρατηρήσεις - συμπεράσματα
Σημειώσεις. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Βεροίας Παύλος, την 29/4/1974, ημέρα Δευτέρα, στις 6 μ.μ., παρουσία του υποφαινομένου και των Μενελάου Τρομπούκη, Ιωάννου Χοχλιούρου και Κωνσταντίνου Εμμανουηλίδη, άνοιξε παλιό σιδερένιο χρηματοκιβώτιο της Ιεράς
Μητροπόλεως Βεροίας, όπου ανευρέθηκαν πολύτιμοι κώδικες και πολλά λυτά και άλλα έγγραφα, σπουδαία για την ιστορία της Βεροίας και της περιοχής της. Ανάμεσα στα έγγραφα αυτά,
βρέθηκαν και κατάλογοι των χειρογράφων και εντύπων βιβλίων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Σκήτη Βεροίας», από τους οποίους σήμερα δημοσιεύω αυτόν που συνέταξε ο μακαρι-
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στός μητροπολίτης Βεροίας Σωφρόνιος Σταμούλης3, ο οποίος ήταν εξαιρετικά μορφωμένος.
Ευχαριστώ τον τότε μητροπολίτη Βεροίας Παύλο, σήμερα μακαριστό, γιατί μου επέτρεψε την
φωτοτύπηση όλων των ανευρεθέντων εγγράφων και κωδίκων4.
Παρατηρήσεις - συμπεράσματα. Η καταγραφή των χειρογράφων και εντύπων βιβλίων της
Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου («Σκήτη Βεροίας») έγινε πάνω σε συραμμένες κόλλες αναφοράς με πολλή λεπτό σπάγκο, με διαστάσεις 19Χ30 ύψος περίπου και έχει, εκτός της επιγραφής
που είναι γραμμένη στο μισό της κόλλας, 23 σελίδες με το γραφικό χαρακτήρα του Σωφρονίου
Β΄ Σταμούλη. Οι κόλλες αναφοράς είναι γραμμένες μπρος - πίσω. Χρησιμοποίησε μελάνη ιώδους χρώματος της παλιάς εποχής, την οποία ανέλυε και έχυνε σε παλιό μελανοδοχείο για λόγους οικονομίας5. Ο αύξοντας αριθμός των χειρογράφων και εντύπων βιβλίων σημειώνεται με
τον αριθμό 142, και μετά την υπογραφή του μητροπολίτη Σωφρονίου προστίθενται και άλλα 3
έντυπα που δώρισε ο ίδιος, σύνολο δηλαδή: 145 χειρόγραφα και έντυπα βιβλία.
Από τα 145 βιβλία, τα 21 είναι χειρόγραφα και τα 124 έντυπα. Από αυτά (τα 124) τα 55
είναι διπλά έχουμε δηλαδή 69 τίτλους και σώματα 124. Μερικά βιβλία υπάρχουν σε περισσότερα σώματα ή αποτελούνται από περισσότερους τόμους. Η σύνταξη του καταλόγου δεν έγινε
με κάποια σειρά - με βάση π.χ. τη χρονολογία, την έκδοση ή το επίθετο του συγγραφέα ή κατά
κατηγορίες, συχνά μάλιστα ίδια βιβλία καταχωρήθηκαν χωριστά.
Α΄ χειρόγραφα. Όπως αναφέραμε παραπάνω, τα χειρόγραφα ανέρχονται στα 21, ήτοι 10
μουσικά, 2 φιλοσοφικά, 2 λειτουργικά, 4 διάφορα και 3 παπαδικής ψαλτικής. Χωρίς χρονολογική ένδειξη 12, 18ου αιώνα 5 και 19ου αιώνα 4, με ακραίες χρονολογίες που εκτείνονται από
το πιο παλιό χειρόγραφο 1724 έως το νεότερο 1870. Μόνο τα 3 χειρόγραφα έχουν τόπο αντιγραφής (Άγιον Όρος, Αίνος και μονή Αγίας Τριάδος του Ολύμπου). Εκτός από τα χειρόγραφα
με αύξοντα αριθμό, 9 «Πτωχός Πρόδρομος» και 20 Μεταφυσική Αριστοτέλη (πολύ σπουδαία),
τα υπόλοιπα έχουν περιεχόμενο εκκλησιαστικό.
Από τα χειρόγραφα έχουμε πολλές ιστορικές πληροφορίες για αντιγραφείς χειρογράφων,
δασκάλους παπαδικής, μοναχούς κατόχων χειρογράφων, μοναστήρια περιοχής Βεροίας κ.ά.
Ευχής έργο, τα χειρόγραφα να μελετηθούν από ειδικούς και να εξαρθεί η συμβολή αυτών στη
ζωή και τη δράση των μοναστηριών και του λαού της Βεροίας.
Β΄ Έντυπα βιβλία. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, από τα 124 έντυπα βιβλία έχουμε 69
τίτλους. Στα 124 σώματα βιβλίων έχουμε άλλα 6, γιατί ορισμένα βιβλία έχουν περισσότερους
τόμους, σύνολο δηλαδή 130. Στο σύνολο των έντυπων βιβλίων έχουμε: χωρίς τίτλο 3 βιβλία και
χωρίς συγγραφείς 40 βιβλία. Ως προς τη χρονολογία έκδοσης έχουμε: 17ου αιώνα 6, 18ου αιώνα
32, 19ου αιώνα 39, 20ού αιώνα 7 και χωρίς χρόνο έκδοσης 46 σύνολο δηλαδή: 130. Ως προς τον
τόπο έκδοσης έχουμε: Βενετία 12, Κωνσταντινούπολη 14, Αθήνα 6, Αλεξάνδρεια 1, Κοζάνη 2,
Θεσ/νίκη 2, Πειραιάς 1, Λιψία 2, Πετρούπολη Ρωσίας 2 και Μοναστήρι 1, χωρίς τον τόπο έκδοσης 88, σύνολο δηλαδή 130. Ως προς τα περιεχόμενα έχουμε: Φιλολογικά 3, Νομικά 2, Ιστορικά 3, Γραμματικής 2, Γεωγραφία 1, περιοδικά 1, εγκυκλοπαιδικά 1, Γεωργικά 1, Ελληνικής
3. Παύλου Δ. Πυρινού, Ανέκδοτα έγγραφα αφορώντα εις τας ιεράς μονάς Τιμίου Προδρόμου («Σκήτη Βεροίας»)
και Μουτσιάλης, Θεσσαλονίκη 1975, σελ. 9, σημ. 1.
4. Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα, Ιστορία της Βεροίας και της περιοχής, με παράλληλη τοπογραφία της πόλης, Θεσσαλονίκη 2012, τόμος Α΄, σελ. 819-820 Αντώνη Μιχ. Κολτσίδα, Ιστορία της Ι. Μητρόπολης Βεροίας, Ναούσης και
Καμπανίας, από τον Απόστολο Παύλο μέχρι σήμερα (50-2014), Θεσσαλονίκη 2016, τόμος Α΄, σελ. 310 Γεωργίου Χ.
Χιονίδη, Σύντομη ιστορία του χριστιανισμού στην περιοχή της Βεροίας, Βέροια 1961, σελ. 31.
5. Στ. Ι. Τριανταφυλλίδη, Σκιαγραφία από την ζωήν του Ελευθερουπόλεως Σωφρονίου Σταμούλη, σελ. 5, Ελευθερούπολις, Οκτώβριος 1964 (αντίγραφο έχω στο προσωπικό μου αρχείο).
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γλώσσης 1, πολιτικού περιεχομένου 1, εκκλησιαστικά 114, σύνολο δηλαδή 130. Οι ακραίες
χρονολογίες των εντύπων βιβλίων της καταγραφής αυτής εκτείνονται από το πιο παλιό βιβλίο
που είναι το υπ’ αύξ. αριθ. 62 και τίτλο «Ορθόδοξος Ομολογία της Πίστεως» εκδόσεως 1679
και το νεότερο υπ’ αύξ. αριθ. 144 και τίτλο «Δημ. Επ. Φαράντου, Οι σημερινοί κίνδυνοι» εκδόσεως 1926.
Πράγματι, είναι μια αξιόλογη συλλογή χειρογράφων και εντύπων βιβλίων που χρήζει την
περαιτέρω έρευνα και σύγκριση με τις καταγραφές του Ιερομόναχου Ιωαννικίου Μηλιοπούλου,
που ασχολήθηκε και αυτός το 1932 και 1936, (καταγραφές που, όπως σημειώθηκε στις «Σημειώσεις» παραπάνω, θα δημοσιευθούν από τον γράφοντα στο επόμενο 3ο τεύχος του παρόντος
περιοδικού) με τη βιβλιοθήκη της μονής Τιμίου Προδρόμου Βεροίας και της σημερινής βιβλιοθήκης της μονής για την εξαγωγή συμπερασμάτων και διαπιστώσεων κατά πόσον συνέβαλαν
στη διαμόρφωση της θρησκευτικής και εθνικής συνειδήσεως των μοναχών και των Βεροιωτών.
Παύλος Δ. Πυρινός, Θεολόγος, Καθηγητής, Mr. Ιστορίας

Ο

Παύλος Πύρινος γεννήθηκε στο Σοχούμ της Ρωσίας (1935). Έζησε τα μαθητικά του
χρόνια στη Βέροια. Το 1960 πήρε το πτυχίο της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετεκπαιδεύτηκε στη ΣΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης. Πήρε δίπλωμα
του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κλάδου ιστορικής θεολογίας. Υπηρέτησε ως καθηγητής σε Γυμνάσια και Λύκεια της
Βεροίας. Διετέλεσε Γυμνασιάρχης του 1ου Γυμνασίου Βεροίας
και Λυκειάρχης του Πολυκλαδικού Λυκείου Βεροίας. Διετέλεσε
στη Βέροια: Διευθυντής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης,
Τοπικός έφορος Προσκόπων και πρόεδρος της Ένωσης Παλαιών
Προσκόπων, Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και
Διευθυντής των συσσιτίων και Αρχηγός Κατασκηνώσεων της
Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας.
Τιμήθηκε με μετάλλια: Από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
και με τις ανώτατες τιμητικές διακρίσεις από το Δήμο Βεροίας με
το Μετάλλιο της Πόλεως των Βεροιέων, από την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπάνιας με το Χρυσό Σταυρό του
Αποστόλου Παύλου, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως με το Οφίκιο του Άρχοντος Διδασκάλου του Ευαγγελίου κ.ά.
Δημοσίευσε άρθρα στον τοπικό ημερήσιο και περιοδικό τύπο, σε περιοδικά και συλλογικά
έργα, συμμετείχε με εισηγήσεις σε τοπικά συνέδρια και ημερίδες και δημοσίευσε εργασίες και
βιβλία: Βίος και Ακολουθία του Αγίου Σωσιπάτρου εκ της Μακεδόνικης Βεροίας (Θεσσαλονίκη 1973), Ανέκδοτα έγγραφα αφορώντα τας Ιεράς Μονάς Τιμίου Προδρόμου – «Σκήτη Βεροίας» και Μουτσιάλης (Θεσσαλονίκη 1975), Η Συμβολή της Μητροπόλεως Βεροίας στην Παιδεία κατά τον 19ο αιώνα (Θεσσαλονίκη 1983), Τα Σχολεία της Βεροίας (1901-1912) και η Ιερατική Σχολή Τιμίου Προδρόμου Βεροίας (1903-1915), (Θεσσαλονίκη 1989), Βεροιώτικα Σημειώματα (Βέροια 2009), Βεροιώτικα και Ναουσαίικα (Βέροια 1014) κ.ά.
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Αναστάσιος Ι. Βασιάδης Ιατρός - Χειρουργός Ορθοπεδικός

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

Η

παρούσα δημοσίευση αφιερώνεται σε όλους τους ιατρούς που υπηρέτησαν με αυταπάρνηση τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες στους
συνανθρώπους μας σε καιρούς χαλεπούς. Αρκετοί από αυτούς εξακολούθησαν να αγωνίζονται υπηρετώντας τον Άνθρωπο μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής τους, πέφτοντας κυριολεκτικά στην εκτέλεση του καθήκοντος.
Η αναγκαιότητα που ενέπνευσε αυτήν τη δημοσίευση ανέκυψε από τον έντονο προβληματισμό που αναπτύσσεται στην τοπική κοινωνία, για την εμφανή τελμάτωση των προβλημάτων
που αφορούν τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη στην Ημαθία.
Αυτός ο προβληματισμός σχετίζεται ειδικότερα με τη σημαντική μείωση του ιατρικού δυναμικού, τις μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία κάλυψης των κενών θέσεων και την εμφανή βραδύτητα εκτέλεσης των επενδυτικών προγραμμάτων που έχουν εκπονηθεί για τις Νοσοκομειακές Μονάδες του Νομού.
Αυτή η πραγματικότητα επιβεβαιώνεται καθημερινά με τις παρεμβάσεις που γίνονται προς
τις αρμόδιες Πολιτειακές Αρχές από τους Βουλευτές, την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, τους
Δήμους, τις ίδιες τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, τους Φορείς και τους Παράγοντες του τόπου.
Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι η διαμόρφωση μιας γενικότερα αποδεκτής θέσης για την
Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας θα προλειάνει το έδαφος για την εξέλιξη του διαλόγου ως
προς την μορφή της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης που επιθυμούν οι πολίτες.
Αυτό επισημαίνεται διότι είναι γνωστό ότι οι βαθμίδες περίθαλψης δεν είναι απομονωμένες μεταξύ τους, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αλληλεπικαλύπτονται.
Δίνεται, επομένως, η ευκαιρία να τεθούν σαν βάση προβληματισμού συγκεκριμένοι ορισμοί επί των οποίων αναπτύσσεται η παρούσα δημοσίευση.
Οι Υπηρεσίες Περίθαλψης στην χώρα μας παρέχονται σε δύο κυρίως βαθμίδες οι οποίες
έχουν καθιερωθεί να ονομάζονται Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Περίθαλψη.
Παράλληλα χρησιμοποιείται και ο όρος Τριτοβάθμια Περίθαλψη, σε ότι αφορά τις Πανεπιστημιακές Νοσηλευτικές Μονάδες. Πρακτικά όμως η Τριτοβάθμια δεν αποτελεί παρά μία
υποδιαίρεση της Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης.
Με τον όρο Πρωτοβάθμια Περίθαλψη ή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας καθιερώθηκε να
ονομάζεται το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας που δεν απαιτούν την παραμονή
του ατόμου στα νοσοκομεία, δηλαδή η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.
Αυτή παρέχεται σήμερα από τα Περιφερικά Ιατρεία των αγροτικών περιοχών, τα Κέντρα
Υγείας Αγροτικού Τύπου, τα Δημοτικά Ιατρεία, τα Ιδιωτικά Ιατρεία, τα Αστικά Κέντρα Υγείας
όπως μετονομάστηκαν οι Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ τέως ΕΟΠΥΥ πρώην ΙΚΑ και από τα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων.
Ήδη με το τελευταίο νομοθέτημα για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας προβλέπεται η
λειτουργία των Τοπικών Μονάδων Υγείας-ΤΟΜΥ, που επί του παρόντος φαίνεται προβληματική.
Ως Δευτεροβάθμια Περίθαλψη νοούνται οι υπηρεσίες, που παρέχονται στους ασθενείς οι
οποίοι νοσηλεύονται σε Νοσηλευτήρια.
Τα νοσηλευτήρια διαχωρίζονται στις εξής μορφές:
α) Τα Δημόσια Νοσοκομεία, που καλύπτουν το 70% των συνολικών νοσοκομειακών κλινών και χρηματοδοτούνται από το κράτος.
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β) Τα ολίγα Ιδιωτικού Δικαίου Θεραπευτήρια που επιχορηγούνται από το κράτος.
γ) Τις Ιδιωτικές Κλινικές που λειτουργούν ως μη κρατικές μονάδες και καλύπτουν ένα
ποσοστό της τάξεως του 30% περίπου.
Σήμερα τα Κρατικά Νοσοκομεία παρότι διαθέτουν το 70% επί του συνόλου των νοσοκομειακών κλινών, δεν είναι σε θέση να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση.
Και αυτό διότι ενώ επήλθε σημαντική μείωση των νοσηλευτικών κλινών των ιδιωτικών
νοσοκομείων και των ΝΠΙΔ στη δεκαετία του 1980, ο περιορισμός δεν κατέστη δυνατόν να
αντισταθμιστεί από την αύξηση των κλινών των Δημόσιων Μονάδων.
Ο αριθμός των Ιδιωτικών Κλινικών περιορίστηκε σημαντικά κατά τη δεκαετία του 1980
κυρίως λόγω της ακολουθούμενης πολιτικής, που είχε ως σκοπό την ενίσχυση του νεοσύστατου
τότε Κρατικού Συστήματος Νοσοκομειακής Περίθαλψης το οποίο έλαβε την φιλόδοξη ονομασία Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Ειδικότερα με βάση τον νόμο 1397/83 είχε σταματήσει η
χορήγηση αδειών για ίδρυση νέων κλινικών ή επέκταση υφιστάμενων.
Μια δεκαετία αργότερα με το Προεδρικό Διάταγμα 247/91 επιτράπηκε ξανά η ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών, καθώς επίσης και η δημιουργία ανεξάρτητων διαγνωστικών μονάδων μέσα σε αυτές.
Παράλληλα με το παραπάνω, το ΠΔ 517/91 θέτει νέες, αυστηρότερες προδιαγραφές οικοδομής και εξοπλισμού των ιδιωτικών κλινικών.
Η αναφορά αυτή γίνεται κυρίως για τις κλινικές της περιφέρειας των οποίων η υπόσταση
επιβάλλεται να διαχωριστεί από τα μεγάλα επιχειρηματικά Νοσηλευτήρια της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης τα οποία δρουν κατά άνισο και ανταγωνιστικό τρόπο, τόσο ως προς τον Κρατικό Τομέα Υγείας όσο και ως προς Κλινικές της Περιφέρειας.
Το γεγονός πάντως ότι σημαντικό τμήμα της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης του πληθυσμού
παρέχεται από τα Εξωτερικά Ιατρεία των Κρατικών Νοσοκομείων, αποτελεί μία από τις βασικές θεσμικές αιτίες ποιοτικής υποβάθμισης της Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης που εντάσσεται
στο αντικείμενο της παρούσας δημοσίευσης.
Η Ημαθία όπως και η ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, έχει το πλεονέκτημα
και ταυτόχρονα το μειονέκτημα της γειτνίασης με την Θεσσαλονίκη.
Εις ότι αφορά την Υγεία, το πλεονέκτημα, αυτό ερμηνεύεται με την ευχέρεια της ταχείας
μετακίνησης των πολιτών και της αναζήτησης στην συμπρωτεύουσα, των υπηρεσιών περίθαλψης που ενδεχομένως δεν παρέχονται στην περιφέρεια.
Το μειονέκτημα έγκειται στο ότι αυτή ακριβώς η ευχέρεια δρα ως τροχοπέδη στην αναπτυξιακή προσπάθεια που επιχειρείται, προκειμένου η παρεχόμενη περίθαλψη στην Ημαθία να
φθάσει σε επίπεδο αυτάρκειας ειδικότερα σε ότι αφορά τον δεύτερο βαθμό.
Αυτή η ευχέρεια όμως δεν ήταν πάντα εφικτή ούτε και αποδοτική, διότι η μεν μετακίνηση
των κατοίκων της περιφέρειας ήταν δυσχερής, η δε υποδομή της Θεσσαλονίκης δεν επαρκούσε
ποσοτικά και ποιοτικά να καλύψει όλες τις ανάγκες της περιφέρειας. Οι ανάγκες των εποχών
επομένως επέβαλαν την εκ των ενόντων ανάπτυξη χώρων περίθαλψης τόσο σε πρώτο όσο και
σε δεύτερο βαθμό.

Η

Δευτεροβάθμια Περίθαλψη στην περιοχή ξεκινά με μια στοιχειώδη οργάνωση προκειμένου να αντιμετωπιστούν κυρίως δύσκολες και σοβαρές περιπτώσεις που αφορούσαν
συνήθως αρρώστους της υπαίθρου. Ειδικότερα η Δευτεροβάθμια Περίθαλψη στην Ημαθία βασίστηκε σε πρωτοβουλίες Ιατρών και τοπικών κοινωνικών και οικονομικών Παραγόντων,
οι οποίοι ίδρυσαν και λειτούργησαν Νοσηλευτήρια κατά τα τελευταία χρόνια της οθωμανικής
κυριαρχίας, τα οποία διατηρήθηκαν και εξακολούθησαν να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες και
μετά την απελευθέρωση της περιοχής από τον ελληνικό στρατό.
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Το παλαιότερο αναφερόμενο Νοσηλευτήριο της Ημαθίας λειτούργησε στη Νάουσα και
ήταν το ονομαζόμενο «Νοσοκομείον της Φιλοπτώχου Αδελφότητος της εν Ναούση Ορθοδόξου
Ελληνικής Κοινότητος», το οποίο είχε κτιστεί στον περίβολο των ερειπίων του Ναού του Οσίου
Θεοφάνους στην Νάουσα, το έτος 1892 από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ναούσης με δαπάνη
του Ιωάννη Νικολάου Τουρπάλη.
Το Νοσοκομείο Τουρπάλη κατεδαφίσθηκε περί το 1920 αφού επί μακρά σειρά ετών κάλυψε αποκλειστικά τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην ευρύτερη περιοχή.
Στις αρχές του 20ου αιώνα ιδρύθηκε στη Βέροια η πρώτη αναφερόμενη Κλινική από τον
Νικόλαο Αντωνιάδη, η οποία υποστήριξε υγειονομικά τον πληθυσμό με την αξιοποίηση όλων
των ιατρικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων της εποχής.
Στη διαχρονική αναφορά για την Δευτεροβάθμια Περίθαλψη της Ημαθίας επιβάλλεται να
γίνει ειδική μνεία στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο το οποίο οργανώθηκε στη Βέροια αμέσως μετά
την απελευθέρωση, στο οποίο προσκολλήθηκε και το 10ο Πεδινό Χειρουργείο και ενισχύθηκε
από το Φορητό Νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού του Αιγυπτιακού Ελληνισμού.
Εκείνη την ταραγμένη εποχή των Βαλκανικών Πολέμων, το Στρατιωτικό Νοσοκομείο παρά του ότι προοριζόταν για τις ανάγκες του στρατεύματος, υποστήριξε σημαντικά και τις ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης του πληθυσμού.
Μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και κυρίως μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, με την μαζική πληθυσμιακή μετακίνηση χιλιάδων προσφύγων στη Ελλάδα, δημιουργήθηκε μείζον υγειονομικό πρόβλημα και στην Ημαθία, που έθεσε επιτακτικά την αναβάθμιση
της παρεχόμενης μέχρι τότε Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης.
Το 1924 ιδρύθηκε εκ των ενόντων Προσφυγικό Νοσοκομείο στην Βέροια για την περίθαλψη των προσφύγων. Το 1927 το Νοσοκομείο περιήλθε στην αρμοδιότητα του Δήμου Βέροιας για να περάσει μετά από 10 χρόνια στο κράτος. Το Νοσοκομείο στην διάρκεια των χρόνων που ακολούθησαν στεγάστηκε σε διάφορα ενοικιαζόμενα οικήματα μέχρις ότου μεταφερθεί στο μεγάλο ιδιόκτητο κτίριο που οικοδομήθηκε στην περιοχή Παπάγου σε μεγάλο δημοτικό
οικόπεδο το οποίο παραχωρήθηκε το 1972 επί Δημαρχίας Γεωργίου Τσαλέρα. Το Νοσοκομείο
εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι σήμερα παρέχοντας στην διάρκεια των ετών υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Τα χρόνια που ακολούθησαν μετά την κατεδάφιση του Νοσοκομείου Τουρπάλη στη Νάουσα το 1920, ιδρύθηκε το νέο Νοσοκομείο της πόλης, μετά από δωρεά των Ναουσαίων ευεργετών Σταύρου Λαναρά, Θεοδώρου Λαναρά, Θωμά Λαναρά και Φωκίωνος Πεχλιβάνου.
Το Νοσοκομείο κτίστηκε σε οικόπεδο που αγοράστηκε με συνεισφορά του Δήμου Νάουσας, της Αφροδίτης Λαναρά, της Μαρίας Πιπιλή και του τότε Δημάρχου Τζων Περδικάρη και
δωρίστηκε στο Δημόσιο. Το Νοσοκομείο έλαβε το όνομα «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ» και
σύντομα εξελίχθηκε σε σταθερό σημείο νοσηλευτικής αναφοράς για ολόκληρη την Κεντρική
και Δυτική Μακεδονία.
Κατά την δεκαετία του 1930 λειτούργησαν στη Βέροια οι Παθολογικές Κλινικές των
Σταύρου Μουράτογλου, Βασιλείου Σιδέρη και Δαμιανού Πασχαλίδη.
Το 1936 ιδρύθηκε η Κλινική Σόλωνος Αντωνιάδη στο κτίριο Κούτερη, η οποία κάλυψε
σε μεγάλο βαθμό τις νοσηλευτικές ανάγκες της εποχής μέχρι το 1947 οπότε και μεταφέρθηκε
στο ιδιόκτητο κτίριο όπου λειτουργεί αδιάκοπτα μέχρι σήμερα.
Μετά το 1954 λειτούργησαν στη Βέροια οι Χειρουργικές Κλινικές Κωνσταντίνου Αρχοντούλη και Χαράλαμπου Βοργιατζίδη καθώς και η Μαιευτική Κλινική Σωκράτη Καλογήρου.
Εκείνη την εποχή και για τα επόμενα χρόνια οι κάτοικοι του ημαθιώτικου κάμπου, του Ρουμλουκιού, βρίσκουν τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψή τους στο Νοσηλευτήριο Δημητρίου Μπουράτση
στην Αλεξάνδρεια, το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε στην κλινική ΜΗΤΕΡΑ του Γυναικολόγου
Νίκου Βουλτσινού που λειτούργησε σαν Γενική με διάφορα τμήματα στα οποία δραστηριοποιή-
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θηκαν ο Χειρουργός Σταύρος Τζίνας, ο Ωτορινολαρυγγολόγος Γιάννης Μερτζανίδης, ο Αναισθησιολόγος Ευάγγελος Μπαλτζής και ο Ορθοπεδικός Λάζαρος Βασιλειάδης.
Αξιόλογη ποιοτικά ήταν και η περίθαλψη που παρείχε για το σύντομο χρονικό διάστημα
που λειτούργησε η παθολογική κλινική του Απόστολου Ευθυμιάδη.
Σημαντικές τέλος υπήρξαν και οι υπηρεσίες που παρείχε στις δύσκολες και σκληρές συνθήκες της εποχής στην Αλεξάνδρεια, η παθολογική κλινική του Γεωργίου Βελτσίδη. Στην ίδια
εποχή εντάσσεται η λειτουργία της Μαιευτικής Κλινικής Κοτζάμπαση στη Νάουσα που για
αρκετά χρόνια και με συμπληρωματικό ως προς το Νοσοκομείο της πόλης τρόπο, κάλυπτε τις
ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης στην περιοχή.
Τέλο,ς αναφορά επιβάλλεται να γίνει για τις σημαντικές υπηρεσίες που προσέφεραν στους
κατοίκους της Ημαθίας οι Κλινικές που λειτούργησαν στη Βέροια από τους Χειρουργούς Γεώργιο Ιντζεβίδη, Ιωάννη Αβραμίδη και Αθανάσιο Βελτσίδη, τον Μαιευτήρα Κωνσταντίνο Ζαρκάδα, την Ωτορινολαρυγγολόγο Ειρήνη Σιδηροπούλου Μπουλασίκη και τον Ψυχίατρο Στέργιο
Φύκατα.
Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν από την πολιτεία κατά την δεκαετία του 1980 και ιδιαίτερα
μετά την θεσμοθέτηση του ΕΣΥ, είχαν σαν αποτέλεσμα να κλείσουν όλες αυτές οι Κλινικές.
Με αυτή την επιγραμματική ιστορική αναφορά επισημαίνεται η μεγάλη διαχρονική προσφορά των Κρατικών και Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων στην υπόθεση της Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης του ημαθιώτικου πληθυσμού.
Σκοπός της δημοσίευσης είναι να τονιστεί ότι όλοι όσοι ασχολούνται πολιτικά, διοικητικά
και οργανωτικά με τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη στην Ημαθία και γενικά στην Περιφέρεια,
οφείλουν να αντλήσουν εμπειρίες, έμπνευση και στοιχεία από το πλούσιο υλικό που έχει συσσωρευτεί στη συλλογική μνήμη κατά τα χρόνια που πέρασαν.
Οφείλουν πάνω από όλα οι θεσμικά αρμόδιοι να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν ότι η
Περίθαλψη γενικά και ειδικότερα η Δευτεροβάθμια κτίστηκε, διαμορφώθηκε και υφίσταται,
χάρις στον ιεραποστολικό ζήλο των Λειτουργών της Υγείας τόσο στον Κρατικό όσο και στον
Ιδιωτικό Τομέα.
Η υφιστάμενη σήμερα κατάσταση της Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης στην Ημαθία, δημιουργεί την αίσθηση μιας διαρκούς εκκρεμότητας η οποία όμως δεν διεκπεραιώνεται ποτέ. Αυτό
συμβαίνει διότι το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη στην
χώρα μας, προάγει και ενισχύει τη ζοφερά πραγματικότητα της διαρκούς εκκρεμότητας.
Αποτέλεσμα αυτού είναι να αναμένεται διαρκώς η λυτρωτική λύση στην κρίση που σοβεί,
λύση όμως που δεν έρχεται ποτέ, παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις των αρμοδίων.
Η Ιατρική Κοινότητα, με τις διαχρονικές και συνεχείς παρεμβάσεις της, έχει διαμορφώσει
το διεκδικητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο κινείται ο διάλογος με την πολιτεία σε ότι αφορά την
Δευτεροβάθμια Περίθαλψη.
Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει την αναγκαιότητα ενός νέου, επικαιροποιημένου νομοθετικού
πλαισίου για τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη, το οποίο θα αξιοποιεί τις γενικά υφιστάμενες υποδομές, μέσα από μία συνολική πολιτική προσέγγιση, απαλλαγμένη από αναχρονιστικές ιδεοληψίες.
Παράλληλα το πλαίσιο ενεργοποιεί όλες τις απαιτούμενες δράσεις εντός της υφιστάμενης αλλά
μη επαρκώς εφαρμοζόμενης νομοθετικής πρόβλεψης.
Τέλος το πλαίσιο διεκδίκησης της Ιατρικής Κοινότητας, αναπτύσσει επιτακτικά την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία που πρέπει να διέπει την Δευτεροβάθμια Περίθαλψη, τόσο για τους
πολίτες που είναι και οι αποδέκτες των υπηρεσιών περίθαλψης όσο και τους Λειτουργούς της
Υγείας που είναι οι Ιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλοι όσοι προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους σε αυτήν.
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Γιάννης Δ. Μοσχόπουλος, Δικηγόρος, Ερευνητής - Συγγραφέας της Ιστορίας και
Λαογραφίας του Ρουμλουκιού

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΒΑΣΙΛΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΟ ΖΕΥΓΗΛΑΤΕΙΟ ΤΗΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σ

την Καβάσιλα εντοπίστηκε αρχαίο κοιμητήριο,1 ενώ ο ευρύτερος χώρος δυτικά του σημερινού οικισμού παρουσιάζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Επίσης στην αυλή του ναού
του Αγίου Δημητρίου της Καβάσιλας βρέθηκαν (το 1919) κιονόκρανα νεότερου κορινθιακού ρυθμού και κέραμοι βυζαντινής εποχής.2 Η ονομασία του χωριού, σχετίζεται ασφαλώς με
την επιφανή οικογένεια των Καβάσιλα της Θεσσαλονίκης, και πιθανολογείται ότι η περιοχή του
ομώνυμου χωριού της περιοχής μας ήταν αγρόκτημά της. Κατά τη γνώμη μου τα μέλη της οικογένειας Καβάσιλα είχαν αποκτήσει τα κτήματά τους στο ομώνυμο χωριό της Καμπανίας λόγω της στρατιωτικής τους ιδιότητας.3
Από τους κλάδους της οικογένειας των Καβασιλών, που εντοπίσθηκαν, προκύπτει, ότι από
αυτούς αναδείχθηκαν επιφανείς άνδρες, που διέπρεψαν κυρίως ως στρατιωτικοί, αλλά και ως
πολιτικοί, εκκλησιαστικοί και λόγιοι από τον 11ο αιώνα και τους επόμενους, χωρίς να αποκλείεται βεβαίως η ύπαρξη και άλλων μέσα ή έξω από αυτά τα χρονικά όρια.4
Κατάλοιπο της αίγλης, της επιρροής και της ισχύος, την οποία είχε η οικογένεια Καβάσιλα
στην ελληνική κοινωνία των μέσων χρόνων και ιδιαίτερα στη Μακεδονία, είναι το τοπωνύμιο
«Καβάσιλα» που σώζεται μέχρι σήμερα στο ομώνυμο χωριό της περιοχής μας, πάνω στην παλιά επαρχιακή οδό Βέροιας – Θεσσαλονίκης.
Κατά το πρώτο μισό του 11ου αιώνα (1022) εμφανίζεται το όνομα του Νικηφόρου Καβάσιλα, ο οποίος υπήρξε «δούξ» (στρατηγός) της Θεσσαλονίκης.5 Το έτος 1042 ο πατρίκιος Κωνσταντίνος Καβάσιλας απεστάλη από την αυτοκράτειρα Ζωή την Πορφυρογέννητη στη Θεσσαλονίκη ως «δούξ» της Δύσεως».6 Γύρω στα 1078/1080 ο Αλέξανδρος Καβάσιλας διορίσθηκε
από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Γ΄ Βοτανειάτη (1078-1081) δούκας των Σκοπίων για το θέμα
Βουλγαρίας.7
Την προσωπογραφία της οικογένειας των Καβάσιλα, κατά τους ύστερους βυζαντινούς
χρόνους, εμπλουτίζει και ο G. Schlumberger, ο οποίος μας πληροφορεί περί ενός άλλου νοβελήσιμου Αλεξάνδρου Καβάσιλα, που έζησε το 12ο αιώνα. Τη σφραγίδα του δημοσίευσε ο W.

1. Α. Ανδρειωμένου, Δελτίον 23 (1968) Χρονικά 349 και σχ. 292 - Hatzopoulos 1987, σ. 32 επ.
2. Φιλάρετος Βασιλειάδης 1919, σ. 111-117· Αθανάσιος Αγγελόπουλος, «Το γενεαλογικόν δένδρον της οικογενείας των Καβασιλών», Μακεδονικά 17, Θεσσαλονίκη 1977, σελ. 367-396, σ. 385-386.
3. Ιωάννης Μοσχόπουλος, H Kαμπανία (Ρουμλούκι) στα βυζαντινά χρόνια, τ. Β΄, Θεσσαλονίκη, University
Studio Press 2004, σελ. 16, 17, 35, 99, 136, 169, 170, 171, 172, 175 190, 191, 192, 214, 258, όπου αναφέρεται και η
βιβλιογραφία.
4. Αγγελόπουλος 1977, σ. 394-395.
5. Κεδρηνός, 479, 7: «και Νικηφόρου του Καβάσιλα δουκός όντος Θεσσαλονίκης» - Αγγελόπουλος 1977, σ. 369.
6. Κεδρηνός, II, 541, 14: «προχειρίζεται δε η βασιλίς … δούκα της Δύσεως Κωνσταντίνον πατρίκιον τον Καβάσιλαν»· Αγγελόπουλος 1977, σ. 369· Θεοχαρίδης 1962α, σ. 6.
7. Αγγελόπουλος 1977, σ. 369.
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Miller.8 Ο αυτός Schlumberger δημοσίευσε τη σφραγίδα του Ιωάννη κανδιδάτου του Καβασιλείου, του 12ου αιώνα, καθώς και μία τρίτη σφραγίδα ενός άλλου Καβάσιλα, του 12ου αιώνα.9
Σε τοιχογραφίες ναών της Αχρίδος, αλλά και του ναού του Πρωτάτου στο Άγιο ΄Ορος,
βρέθηκαν τοιχογραφίες του Κωνσταντίνου Καβάσιλα, αρχιεπισκόπου Αχρίδος. Γι’ αυτόν γνωρίζουμε ότι υπήρξε φίλος των Παλαιολόγων και ότι εξ αιτίας των πολιτικών του πεποιθήσεων
φυλακίσθηκε, αλλά αργότερα απελευθερώθηκε από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγο. H
προβολή του Κωνσταντίνου Καβάσιλα στην Αχρίδα και γενικά στη βόρεια Μακεδονία και Σερβία μπορεί να ερμηνευθεί ως σημαίνουσα υπεροχή των Παλαιολόγων απέναντι στους πολιτικούς
τους αντιπάλους στην περιοχή αυτή, λόγω της φιλενωτικής θρησκευτικής πολιτικής τους.10
Φωτ. / Τοιχογραφία του Κωνσταντίνου Καβάσιλα
(Αγγελόπουλος 1977, σ. 371)

Ο Γεώργιος Παχυμέρης μνημονεύει ότι
υπηρετούσε κατά τις τελευταίες στιγμές του
βίου του Μιχαήλ Παλαιολόγου (1259-1282)
κάποιον ακτουάριο Καβάσιλαν. Το έτος 1295
ζούσε στη Θεσσαλονίκη ο μέγας οικονόμος
της μητρόπολης Γεώργιος Καβάσιλας, για
τον οποίο δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο.11
Από το πρώτο μισό του 14ου αιώνα είναι γνωστοί επίσης ο Καβάσιλας ο «μέγας
διοικητής», ο Γεώργιος Καβάσιλας, συγγραφέας ανέκδοτου ποιήματος προς τιμήν
του Αγίου Αθανασίου. Επίσης γνωρίζουμε
τον Θεόδωρο Καβάσιλα, ως πρόσωπο του
άμεσου περιβάλλοντος του Ανδρόνικου Β΄
(1282-1328) «… πολλής απολαύων ευμενείας και οικειότητος …».12
Το επώνυμο «Καβάσιλας» μνημονεύει
και το δεύτερο για τα Ιωάννινα χρυσόβουλλο του Ανδρονίκου Γ΄ του Παλαιολόγου,
του έτους 1329, στη φράση «όπερ εδέξατο ο
επί του στρατού Καβάσιλας». Επίσης ο Θεόδωρος Καβάσιλας έγραψε επικήδεια μονωδία (1332) προς τιμήν του Ανδρόνικου Β΄. Σώζεται
μάλιστα απόσπασμα επιστολής του Θεόδωρου Πεδιάσιμου προς τον Θεόδωρο Καβάσιλα, επαινετική για τη μονωδία του αυτή. Ακολούθως γίνεται «λογοθέτης του στρατιωτικού» επί Ανδρονίκου Γ΄ (1328-1341). Ο Ιωάννης Καντακουζηνός τον χαρακτηρίζει σοφό και συνετό άνδρα.13
Πάντως επιβεβαιώνεται ότι λόγω της στρατιωτικής τους ιδιότητας είχαν τα κτήματα στο ομώνυμο χωριό της Καμπανίας οι διάφοροι γόνοι της οικογένειας των Καβάσιλα.
8. Schlumberger 1884, σ. 627· Miller 1867, 418, πίν. XIV, 3· Αγγελόπουλος 1977, σ. 369.
9. Schlumberger 1884, σ. 627· Αγγελόπουλος 1970, πίν. 9, όπου αναδημοσιεύεται η εν λόγω σφραγίδα· Αγγελόπουλος 1977, σ. 369.
10. Αγγελόπουλος 1977, σ. 370.
11. Αγγελόπουλος 1977, σ. 370, Παχυμέρης, I, 530, 10-17.
12. Αγγελόπουλος 1977, σ. 379.
13. Αγγελόπουλος 1977, σ. 370, 371, 379.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ

115

Ο Μιχαήλ Καβάσιλας, σακελλάριος και αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Θρόνου (μαζί με
τον Γεώργιο Πεπαγωμένο, τον Συναδηνό και τον Νεόφυτο) αναμίχθηκε το 1344 ο ως πρεσβευτής σε αποστολές που του ανέθεσαν η αυτοκράτειρα ΄Αννα και ο πατριάρχη Κωνσταντινούπολης προς τον Ιωάννη Καντακουζηνό.14
Κατά την περίοδο του πρώτου εμφυλίου πολέμου (1341-1347) ο παπίας (κλειδοκράτωρ
του παλατιού – αυλικός τίτλος ευγενείας) Δημήτριος Δούκας Καβάσιλας τάχθηκε ενεργά με το
μέρος του Καντακουζηνού. ΄Ηταν συγγενής πιθανότατα του Νικολάου Καβάσιλα του Χαμαετού, από τη μητέρα του, αδελφή του Νείλου Καβάσιλα. Αυτός υπήρξε «μέγας άρχων», δηλαδή
αξιωματικός του στρατού στο επιτελείο του δομέστικου των σχολών. Αρχικά εκαλείτο μέγας
παπίας Δημήτριος Καβάσιλας, όμως όταν νυμφεύθηκε Δούκαινα, έλαβε και το επίθετο Δούκας.
Λόγω της πλήρους αφοσίωσής του προς τον Καντακουζηνό δεινοπάθησε με την οικογένειά του
από τους αντιπάλους. Γι’ αυτό ο Ι. Καντακουζηνός, μετά την επικράτησή του, τον περιέβαλε με
μεγάλη στοργή, τον επαίνεσε για την εμπειρία του στα πολεμικά και σε ένδειξη αναγνώρισης
των υπηρεσιών του παραχώρησε σ’ αυτόν δωρεάν κτήματα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και
της Χαλκιδικής.15
Ανεψιός του Νείλου Καβάσιλα από αδελφή υπήρξε ο Νικόλαος Καβάσιλας ο Χαμαετός
(1322/23 – 1391/97). Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε φιλοσοφία στην Κωνσταντινούπολη και συμμετείχε ενεργά στα κοινά της αυτοκρατορίας με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και τη
Βασιλεύουσα. Την τελευταία περίοδο της ζωής του, ως κοσμοκαλόγερος, διέπρεψε με το συγγραφικό του έργο στην Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι τυχαίο, όπως φαίνεται, και το γεγονός ότι
κατά το έτος 1345 εστάλη στη Βέροια από μέρους των ευγενών της Θεσσαλονίκης, για να ζητήσει βοήθεια προς αντιμετώπιση των Ζηλωτών από το διοικητή της πόλεως Μανουήλ Καντακουζηνό. Όπως εύκολα συνάγεται από το όνομα του χωριού Καβάσιλα, η οικογένεια των Καβάσιλα είχε κτήματα στην περιοχή του σημερινού ομώνυμου χωριού, που βρισκόταν σε απόσταση μόλις 16 χιλιομέτρων από τη Βέροια, και φυσικά είχε δεσμούς με τους πλούσιους γαιοκτήμονες της Βέροιας.16 Η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Νικολάου Καβάσιλα στις 20 Ιουλίου.17
Ο Δημήτριος Κανίσκης ο Καβάσιλας σύγχρονος των προαναφερθέντων αλλά αδιευκρίνιστων συγγενικών δεσμών μ’ αυτούς, υπήρξε κληρικός και αξιωματούχος δικαιοφύλαξ και σακελλάριος της μητρόπολης Θεσσαλονίκης, αριστοτέχνης κωδικογράφος, καλλιγράφος, αντιγραφέας και λόγιος εξαίρετης μόρφωσης. Κατά τους ίδιους χρόνους έζησαν και οι Γεώργιος Καβάσιλας, ο γιός του Δημήτριος Καβάσιλας και ο Ιωάννης Καβάσιλας, όλοι τους ανώτεροι κρατικοί
υπάλληλοι του άμεσου περιβάλλοντος του βασιλιά Ιωάννη Ε΄ του Παλαιολόγου. Τα ονόματά
τους αναφέρονται σε πωλητήριο έγγραφο του 1341 για πώληση που έγινε στη Θεσσαλονίκη.18
Κατά τη διάρκεια της σερβικής κατοχής της Βέροιας και της Καμπανίας (1345-1350) πολλά από τα αγροκτήματα τα παραχώρησαν οι Σέρβοι σε δικούς τους ανθρώπους. Από το Νικόλαο Καβάσιλα Χαμαετό γνωρίζουμε ότι η οικογένειά του είχε αγροκτήματα (στην περιοχή του
χωριού Καβάσιλα) και ότι πολλά από τα αγροκτήματα αυτά τα διήρπασαν οι Σέρβοι, όσα δε
διέφυγαν τη σερβική αρπαγή, θέλησαν να τα οικειοποιηθούν συγγενείς του.19
Η Άννα Παλαιολογίνα από το 1351 βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη και ανέλαβε την αρχή
της πόλης, μετά από συμφωνία με τον αυτοκράτορα Καντακουζηνό. Μετά την άστοχη ενέργεια
του γιου της να συνωμοτήσει με το Ντουσάν εναντίον του Καντακουζηνού, στο πρόσωπό της
βρέθηκε ο τρόπος για τη συνύπαρξη στη Θεσσαλονίκη των οπαδών των δύο παρατάξεων. Α14. Αγγελόπουλος 1977, σ. 371-373.
15. Αγγελόπουλος 1977, σ. 377.
16. Αγγελόπουλος 1977, σ. 373, 377, 385-386· Αγγελόπουλος 1970, σ. 39· Browning 1982, σ. 336,337 επ.
17. βλ. και Θεοχαρίδης 1976α, σ. 383-401.
18. Αγγελόπουλος 1977, σ. 377-378· Θεοχαρίδης 1962α, σ. 14, 15 υποσ. 1.
19. Αγγελόπουλος 1977, σ. 377, 385-386· Αγγελόπουλος 1970, σελ. 39.
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κριβώς τότε οι οικογένειες Κυδώνη, Καβάσιλα και Χαμαετού, με τους κατεξοχήν γόνους τους,
δηλαδή τον Δημήτριο Κυδώνη και τον Νικόλαο Χαμαετό τον Καβάσιλα, που διακρίθηκαν ως
αυτοκρατορικοί σύμβουλοι στη Βασιλεύουσα, διέθεταν αυξημένο πολιτικό κύρος. Γι’ αυτό η
΄Αννα Παλαιολογίνα επέδειξε προς αυτούς ιδιαίτερη εύνοια. Διόρισε το Νικόλαο Καβάσιλα
Χαμαετό, που ήταν αφοσιωμένος οπαδός του Καντακουζηνού, καστροφύλακα – φρούραρχο της
πόλης της Θεσσαλονίκης, όπως μας ενημερώνει σχετική επιγραφή στην πύλη της ΄Αννας Παλαιολογίνας στα τείχη της Θεσσαλονίκης.20
Ο Μιχαήλ Καβάσιλας απεστάλη στα τέλη Ιουνίου του 1351
από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Καντακουζηνό και τον πατριάρχη
Κάλλιστο στη Θεσσαλονίκη, για
να μεταπείσει τον Νικηφόρο Γρηγορά να ταχθεί υπέρ των ησυχαστών. Επίσης και ο Νείλος Καβάσιλας έλαβε μέρος στην πολιτική
και θρησκευτική διαμάχη υποστηρίζοντας την ησυχαστική κίνηση
και την παράταξη του Καντακουζηνού.21 Μετά τον Ιούλιο του
1361 ο Νείλος Καβάσιλας διαδεχθηκε τον Γρηγόριο Παλαμά στο
μητροπολιτικό θρόνο της Θεσσαλονίκης.22
Το Ρουμλούκι σήμερα – όπου και το χωριό Καβάσιλα
Μετά τη λήξη της Σερβικής
κατοχής (1355;) και την αποκατάσταση της σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο ρωμαϊκό κράτος αρκετοί από τους γαιοκτήμονες διεκδίκησαν την περιουσία τους και κατόρθωσαν να
αποκτήσουν κάποιο μέρος των ακινήτων τους. Είναι μάλιστα γνωστό ότι ο Νικόλαος Καβάσιλας διεκδίκησε και κέρδισε ένα μέρος από την πατρική του περιουσία. Ο Δημήτριος Κυδώνης
σε επιστολή του μακαρίζει όλους εκείνους που μπόρεσαν να ξαναποκτήσουν τους αγρούς
τους.23 Πάντως σε επιστολή του ο Νικόλαος Καβάσιλας το 1363 αναφέρει ότι το μεγαλύτερο
μέρος της υπαίθρου ανήκε στους Σέρβους και ότι οι Θεσσαλονικείς διεκδικούσαν μόνο όσα
κτήματα διέφυγαν από τα χέρια των Σέρβων.24
Ο Μανουήλ Καβάσιλας, το Νοέμβριο του 1382, ηγήθηκε αποστολής προς τη Δημοκρατία
της Γένουας για την αγορά σιτηρών προς κάλυψη των αναγκών της Κωνσταντινούπολης.25
Σε ψήφισμα της Ενετικής γερουσίας της 7.7.1425, μνημονεύεται ο Δούκας Καβάσιλας ανάμεσα στους ευγενείς της πόλης Θεσσαλονίκης, για τους οποίους η Ενετική Γερουσία ενέκρινε
μηνιαίο μισθό και επίδομα, προκειμένου να εξασφαλίσει την υποστήριξή τους υπέρ των συμφερόντων της Ενετικής Δημοκρατίας στην πόλη αυτή.26

20. Αγγελόπουλος 1977, σ. 373-377 και 387-394.
21. Αγγελόπουλος 1977, σ. 373-377.
22. Αγγελόπουλος 1977, σ. 374-375.
23. Νεράντζη-Βαρμάζη 1985, σ. 221· Κυδώνης, επιστολές 50.11 κ. επ. «… ευδαίμονας υμάς και μακαρίους
καλούμεν, … αγρούς επιέναι το σώμα ανακτωμένους …».
24. Νεράντζη-Βαρμάζη 1985, σ. 222.
25. Αγγελόπουλος 1977, σ. 377-378.
26. Αγγελόπουλος 1977, σ. 379.
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Το χωριό Καβάσιλα πέρασε με το ίδιο όνομα στην οθωμανική επικυριαρχία, αφού η Ελ.
Γκαρά θεωρεί τεκμηριωμένη την ύπαρξή του το 1506 ως βακουφοχώρι, περί το 1550, περί το
1650 και περί το 1750.27 Επίσης στο Tapu Tahrir του 1530 καταγράφηκε ως Kavasla, χωριό του
καζά Βεροίας.28
Γιάννης Δ. Μοσχόπουλος, Δικηγόρος, Ερευνητής - Συγγραφέας της Ιστορίας και Λαογραφίας
του Ρουμλουκιού

Ο

Γιάννης Δ. Μοσχόπουλος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια
Ημαθίας το 1954, όπου τελείωσε τις γυμνασιακές σπουδές
του. Ασχολείται με τη συλλογή ιστορικού και λαογραφικού υλικού
της περιοχής Ρουμλουκιού από το 1968 και διαθέτει πλούσιο αρχείο. Από το 1980 ασκεί το επάγγελμα του (παρ’ εφέταις) δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Βέροιας (A.M. Δ.Σ.Β. 101) διατηρώντας
γραφείο και κατοικία στην Αλεξάνδρεια. Από το 1980 δημοσιεύει
σε τοπικές εφημερίδες διάφορα σημειώματα και άρθρα, για το παραπάνω αντικείμενο. Δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αλεξάνδρειας και Νομαρχιακός σύμβουλος Ημαθίας.
Ο Γιάννης Μοσχόπουλος γράφει για τον γενέθλιο τόπο του,
τον κάμπο του Αλιάκμονα. Στόχος του είναι να δώσει ένα ιστορικό
περίγραμμα για την περιοχή της Ημαθίας που λέγεται Ρουμλούκι:
Στο πρώτο του βιβλίο ξεκίνησε μιλώντας για την «αμμουδερή
πεδιάδα» (Ημαθία, Βοττιαία), που την μετέτρεψε σε μεγάλο και εύφορο κάμπο ο Αλιάκμονας, παραθέτοντας πληροφορίες για τους πρώτους κατοίκους της, μέχρι που οι αρχαίοι Μακεδόνες την έκαναν κοιτίδα
τους και την κόσμησαν με την πρωτεύουσά τους, τις Αιγές. Συνέχισε με τα χρόνια της Ρωμαιοκρατίας
κατά την οποία η περιοχή αυτή έλαβε το όνομα Καμπανία.
Με το δεύτερο βιβλίο του κατέγραψε τα ίχνη αρχαίων οικισμών και μας εισήγαγε στην μεσαιωνική
περίοδο, εξηγώντας ότι ο κάμπος αυτός αποτέλεσε τη πηγή πλούτου πολλών οικογενειών της Θεσσαλονίκης και της Βέροιας, καθώς και τόπο γεωργικής αποκατάστασης στρατιωτών. Συνέδεσε αρκετά ιστορικά γεγονότα με την τοπική παράδοση και λαογραφία, ενώ από βυζαντινά έγγραφα χαρτογράφησε έναν
πρώτο κατάλογο χωριών.
Προχώρησε την τριλογία του μιλώντας για την Οθωμανοκρατία μέχρι το 1830 (τέλος αρχαιότητας).
Περιγράφει την μεγάλη αλλαγή που συντελέσθηκε μετά την κατάκτηση, παραθέτει κείμενα οθωμανικών
εγγράφων που έχουν ειδικό ενδιαφέρον για την περιοχή και καταγράφει τη δράση των κλεφτών και των
αρματολών στην πεδιάδα του Ρουμλουκιού. Διέρχεται την ελπιδοφόρα περίοδο της δράσης του επισκόπου Καμπανίας Θεόφιλου, φθάνει στα χρόνια της επικυριαρχίας του Αλή πασά και κλείνει με τα γεγονότα των αποτυχημένων επαναστατικών κινημάτων του 1821-1822. Προσπαθεί να συγκεντρώσει όλες τις
πληροφορίες για το οικιστικό δίκτυο του Ρουμλουκιού – Καμπανίας και μας παραδίδει έναν σημαντικά
εμπεριστατωμένο κατάλογο άνω των 110 χωριών. Ήδη η έρευνά του έχει εισέλθει στα ύστερα χρόνια
της Οθωμανοκρατίας, που θα δημοσιοποιηθεί σε επόμενη έκδοση, που ετοιμάζει .
Το έργο του είναι ένας χώρος διαρκούς και γόνιμης συνομιλίας μεταξύ των ιστορικών πηγών, του
ερευνητικού έργου ειδικών επιστημόνων και της τοπικής ιστοριογραφίας, παράδοσης και λαογραφίας,
χρήσιμο για τους φιλίστορες του Ρουμλουκιού, αλλά και της Κ. Μακεδονίας γενικότερα.

27. Gara 2000, σ. 28· Γκαρά 2007, σ 59, 60, 61· Γιάννης Δ. Μοσχόπουλος, Το Ρουμλούκι [Kαμπανία] κατά την
πρώϊμη και μέση οθωμανοκρατία [14ος αιώνας -1830], Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Εντευκτηρίου 2012, σελ. 417.
28. Tapu Tahrir 1530, σ. 144.
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Καλλιόπη Μπόντα, Φυσικός, Καθηγήτρια

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ
Ο ΛΟΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (1863-1874)
Η εκπαίδευση στη Βέροια τα χρόνια της τουρκοκρατίας

Μ

αρτυρίες για την εκπαιδευτική
δραστηριότητα στη Βέροια τα
πρώτα χρόνια μετά την άλωση
δεν υπάρχουν. Οι αρχειακές πηγές οι οποίες εντοπίστηκαν και μελετήθηκαν ως
τώρα, δείχνουν πως ίσως το πρώτο ελληνικό σχολείο που λειτούργησε συστηματικά στη Βέροια είναι το σχολείο το οποίο
ίδρυσε ο διάκονος Καλλίνικος Μάνιος ή
Μανιός το 16501. Το σχολείο αυτό είχε
αξιόλογη βιβλιοθήκη με χειρόγραφα και
σπάνια έντυπα, κατάλογος των οποίων
συμπεριλαμβάνεται σε κώδικα των Σχολείων της Βέροιας που σώθηκε στην εκκλησία του οσίου Αντωνίου του νέου της
Βέροιας2. Από σημείωση που κατάχώρισε
ο γραφέας στο τέλος του κατάλόγου πληροφορούμαστε πως τα βιβλία αυτά κάηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά της 14ης Αυγούστου 1864, οπότε καταστράφηκε μεγάλο τμήμα της Βέροιας3.
Μετά τον θάνατο του Καλλίνικου
Μάνιου ή Μανιού το 1665, φαίνεται πως
υπήρχε κάποιο σχολείο στη Βέροια, οι
πληροφορίες όμως που υπάρχουν είναι
ελάχιστες. Από ένα πρακτικό του προαναφερθέντος κώδικα συμπεραίνουμε πως
στη Βέροια πριν το 1822 λειτούργησε Από τοιχογραφία του Αρχοντικού Αργυριάδη όπου αναγράφεται
πως το «1844 Μαρτίου 6 έγινε η έναρξις της ανασκευής,
«Ελληνική Σχολή», η λειτουργία της οΑπριλίου δε 15 έλαβε τέλος».
ποίας διακόπηκε μετά την επανάσταση
1. Αντώνης Μ. Κολτσίδας, Ιστορία της Βέροιας, Α΄ τόμος, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 604 Παύλος Δ. Πυρινός, Η
συμβολή της Μητροπόλεως Βεροίας στην Παιδεία κατά τον 19ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 1983, σ.9.
2. Ο κώδικας φέρει το όνομα «Ἱερὸς κώδιξ ἐν’ ᾧ καταχωρεῖται ἡ λῆψις καὶ δόσις τῶν δύω σχολείων τῆς πόλεως Βεῤῥοίας, ὁμοῦ καὶ ὁ λογαριασμὸς τοῦ κοτείου τῶν ἐλεημοσυνῶν, κεφαλαίου, καὶ ληψοδοσίας. Ἀρχόμενος ἀπὸ
τὸ 1849, Ἰαννουαρίου, Α, εἰς σελίδας 390 Γεώργιος Χ. Χιονίδης, Τα σχολεία της Βεροίας κατά τα έτη 1849-1912
βάσει ανεκδότων εγγράφων, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 11, (1971) 2-3.
3. Γεώργιος Χ. Χιονίδης, Οι βιβλιοθήκες της Βεροίας κατά την Τουρκοκρατία, ΕΛΛΗΝΙΚΑ 24, 2, (1971), 351-362.
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του 1822 (1821)4. Η λειτουργία «Ελληνικής Σχολής» στη Βέροια επιβεβαιώνεται και από άλλη
πηγή. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα της εφημερίδας της Σμύρνης Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ φ.
682/14.3.1852 στο οποίο αναφέρεται η λειτουργία «Ελληνικού Φροντιστηρίου» στην πόλη της
Βέροιας5, το οποίο πολύ ωφέλησε την πόλη και το οποίο δεν μπόρεσε να προαχθεί για τους ίδιους λόγους που και στις άλλες πόλεις είχαμε έλλειψη σχολείων την εποχή εκείνη. Σύμφωνα με
το ίδιο δημοσίευμα της εφημερίδας Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ το 1822 η καταστροφή της γειτονικής Νάουσας δημιούργησε πολλές πληγές και στην πόλη της Βέροιας, αλλά παρ’ όλα αυτά ουδέποτε
υπήρχε αμέλεια από μέρους των Βεροιέων για λειτουργία δημόσιου σχολείου, οι δε πλούσιοι
Βεροιείς προσλάμβαναν για την εκπαίδευση των παιδιών τους και οικοδιδασκάλους. Το ενδιαφέρον των Βεροιέων για την εκπαίδευση της ελληνικής νεολαίας τα χρόνια της τουρκοκρατίας
επιβεβαιώνεται και από δωρεές τους ακόμα και σε σχολεία που λειτουργούσαν τότε σε άλλες
πόλεις. Σχετικές πληροφορίες για τις δωρεές των Βεροιέων σε σχολεία υπάρχουν:
Σε κώδικα της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης6, σε εγγραφή του έτους 1834,
όπου αναφέρεται αφιέρωμα στη Σχολή Κοζάνης, της Ἐλισάβετ Θωμᾶ Στεφάνου ἐκ Βεῤῥοίας.
Στο Βιβλίον των μνημονευομένων τεθνηκότων (κεκοιμημένων) Αδελφών ημών, των συντρεξάντων εις το Φούντος του της των εν Ζέμωνι Ρωμαίων και Μακεδονοβλάχων Αδελφότητος Ελληνικού Σχολείου, τω Σαββάτω της αποδώσεως της αγίας Πεντηκοστής, καθ’ ην γίνονται αι προς
Θεόν υπέρ αυτών Παρακλήσεις στο οποίο μνημονεύεται μεταξύ των άλλων και ο Ἰωάννης Θεοχάρου ἐκ Βερροίας.7
Στην εφημερίδα της Σμύρνης Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ, φ.854/ 1.7.1855, όπου δημοσιεύεται επιστολή των εφόρων των Σχολείων Κοζάνης με την οποία ευχαριστούν την κυρίαν Εὐθυμίαν σύζυγο
του ἐν μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου Ἰωάννου Θεοχάρους τοῦ ἐκ Βεῤῥοίας η οποία συνέδραμε τα
σχολεία της Κοζάνης με την γενναία συνδρομή ἐκ φλωρίων καισαροβασιλικῶν τεσσαράκοντα. Η
ευεργέτης αυτή σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα της εφημερίδας Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ φ.925/8.11.1856
πρόσφερε χρήματα για το Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης αλλά και για σχολεία άλλων πόλεων.
4. Γεώργιος Χ. Χιονίδης, Ένα άγνωστο πρακτικόν. Τα σχολεία της Βεροίας μετά το 1821, Μακεδονικόν Ημερολόγιον (Σφενδόνη) (1962) 105.
5. Στο τέλος του 17ου αιώνα και τον 18ο αιώνα δεν υπάρχει ενιαίο και οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα,
ούτε τα σχολεία ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα. Σε γενικές γραμμές έχουμε τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης: στοιχειώδη, μέση, ανώτερη. Στη στοιχειώδη ανήκουν τα «κοινά σχολεία», όπου ο μαθητής διδάσκεται γραφή και ανάγνωση
με βιβλία: το Ψαλτήρι, την Οκτώηχο, το Ωρολόγιο, το Ευχολόγιο. Στη μέση βαθμίδα ανήκουν τα «ελληνικά σχολεία», με κύριο στόχο την εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Τα σχολεία αυτά κατά τόπους έχουν και το όνομα: Μουσείο, Ελληνομουσείο, Ακαδημία, Φροντιστήριο, Λύκειο, Σχολή, Γυμνάσιο. Στην ανώτερη βαθμίδα δεν έχουμε ιδρυμένες σχολές, ιδιαίτερα σχολεία. Το κενό καλύπτεται από τη μέση βαθμίδα, όπου κάποια «ελληνικά σχολεία» έχουν έναν ανώτερο κύκλο σπουδών.
Λειτουργία των «ελληνικών σχολείων»: Τα «ελληνικά σχολεία» είχαν δυο κύκλους σπουδών: α) των αρχαρίων
και β) των προχωρημένων. Οι αρχάριοι διδάσκονταν τα «γραμματικά μαθήματα», δηλ. γραμματική και συντακτικό
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, και οι προχωρημένοι «τα της εγκυκλοπαιδείας μαθήματα», δηλ. αρχαία ελληνικά,
ρητορική, λογική. Οι μαθητές, εφόσον ολοκλήρωναν τις σπουδές στους δυο αυτούς κύκλους, μπορούσαν, σε κάποια
σχολεία, να περάσουν στον ανώτερο κύκλο, που αντιστοιχούσε προς την ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, και να παρακολουθήσουν τα «τελειότερα μαθήματα», δηλ. φιλοσοφία, θεολογία και επιστήμες (=μαθηματικά). Φ.Ζυγούρης,
Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, Υποσημείωση στη σ. 236. Βασική πηγή για την υποσημείωση: το βιβλίο του Κ. Χατζόπουλου, Ελληνικά Σχολεία στην περίοδο της Οθωμανικής Κυριαρχίας (1453 - 1821)
και ειδικά οι σελίδες 327-339. Ο αρθρογράφος του σχετικού με την ιστορία της Βέροιας άρθρου όταν γράφει πως το
«Φροντιστήριο» της Βέροιας «δεν μπόρεσε να προαχθεί», ίσως εννοεί πως είχε τον κύκλο των αρχαρίων αλλά δεν
απέκτησε τον κύκλο των προχωρημένων.
6. Φυλάσσεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και φέρει το όνομα Κώδιξ τῶν τῆς πολιτείας Κοζάνης γυμνασίων, τοῦ τὲ διδακτικοῦ δηλονότι τῆς ἀρχαίας ἑλληνικής διαλέκτου καὶ τοῦ ἀλληλοδιδακτικοῦ... καὶ οἱ ἐτήσιοι
ἀπολογισμοί τῶν κατὰ καιρούς ἐφόρων εἰς αὐτὰ [χειρόγραφο]
7. Η πληροφορία προέρχεται από αντίγραφο του βιβλίου που υπάρχει στη συλλογή του Νικολάου Δ. Σιώκη,
Δρ. Ιστορίας Ελληνισμού ΑΠΘ, θεολόγου.
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ΒΕΡΟΙΑ – ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ

Η ταυτότητα του εκπαιδευτικού «Αργυριάδη» που υπηρέτησε στη Βέροια από το 1863
μέχρι το 1874.

Α

πό τον κώδικα των Σχολείων της Βέροιας πληροφορούμαστε πως το 1849 επαναλειτουργεί η Ελληνική Σχολή Βέροιας και την ίδια χρονιά ιδρύεται και Αλληλοδιδακτική
Σχολή8. Στον κώδικα αναφέρονται τα ονόματα όσων πρόσφεραν για την επαναλειτουργία της Ελληνικής Σχολής και την ίδρυση και λειτουργία της Αλληλοδιδακτικής καθώς
και του Παρθεναγωγείου το οποίο ιδρύθηκε το 18709. Επίσης αναγράφονται και τα χρηματικά
ποσά τα οποία αυτοί πρόσφεραν. Από τον κώδικα πληροφορούμαστε για κάποιες χρονικές
περιόδους τα ονόματα των εφόρων, τα ονόματα των δασκάλων της Ελληνικής και Αλληλοδιδακτικής Σχολής καθώς και τις αμοιβές τους. Ένας από τους δασκάλους που υπηρέτησαν
στις Σχολές της Βέροιας είναι και ο ελληνοδιδάσκαλος Αργυριάδης, ο οποίος δίδαξε στη Βέροια τη χρονική περίοδο 1863-1874.10
Ο προσδιορισμός της ταυτότητας του Αργυριάδη ήταν δύσκολος, επειδή αν και αναφέρεται σε πολλά σημεία του κώδικα, δεν αναφέρεται πουθενά το όνομά του ούτε ο τόπος καταγωγής του ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό εκτός από τις αμοιβές του. Θα μπορούσαμε να πιθανολογήσουμε πως πρόκειται για τον σιατιστινό λόγιο εκπαιδευτικό Δημήτριο Αργυριάδη, επειδή
εκείνη την περίοδο στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία οι ερευνητές δεν αναφέρουν άλλον
εκπαιδευτικό με το επώνυμο Αργυριάδης. Μια «διατριβή» όμως στο φύλλο 634 της 11ης/23ης
Δεκεμβρίου 1875 της εφημερίδας ΘΡΑΚΗ την οποία δημοσίευσε ο Νικόλαος Αργυριάδης, αδελφός του Δημητρίου Αργυριάδη, μας βεβαιώνει πως ο Δημήτριος Αργυριάδης πράγματι δίδαξε στην Βέροια. Στην διατριβή αυτή ο Νικόλαος Αργυριάδης αναφέρει πως ο αδελφός του Δημήτριος, πριν πεθάνει του άφησε παραγγελία να στείλει δωρεάν από είκοσι αντίτυπα του βιβλίου Αισώπειοι Μύθοι στα σχολεία στα οποία είχε αυτός διδάξει «ἤτοι Καστορίας, Κλεισούρας,
Κοζάνης, Σιατίστης, Βερροίας, Σερρῶν και Θεσσαλονίκης». Το βιβλίο Αισώπειοι Μύθοι αποτελούμενο από 64 σελίδες και 17 εικόνες είχε εκδώσει πριν από λίγο καιρό ο Δημήτριος Αργυριάδης στην Κωνσταντινούπολη. Την επιθυμία αυτή του Δημητρίου φαίνεται πως πραγματοποίησε ο αδελφός του Νικόλαος με την οικονομική βοήθεια των Χρηστάκη Ζωγράφου και Γ. Ζαρίφη.
Ο Δημήτριος Αργυριάδης γεννήθηκε το 1805 στη Σιάτιστα ή την Εράτυρα. Διδάχθηκε τα
εγκύκλια μαθήματα από τον πατέρα του, τον Αργύριο Παπαρίζο, στη Σιάτιστα και στην Καστοριά, όταν ο πατέρας του ήταν εκεί σχολάρχης και, όταν ο πατέρας του κλήθηκε να διδάξει
στις Σέρρες, ο Δημήτριος τον ακολούθησε και συνέχισε τις σπουδές του δίπλα σ’ αυτόν, ενώ
παράλληλα δίδασκε σε μία τάξη της Σχολής Σερρών.
Στη συνέχεια εργάστηκε ως γραμματέας των αρχιερέων Λαρίσης, Σερρών και Σκοπίων,
ταξίδεψε για πολλά χρόνια σε διάφορες πόλεις των Βαλκανίων και της Ευρώπης, όπου μορφώθηκε, εργάστηκε και ανέπτυξε συγγραφική και εκδοτική δραστηριότητα. Μετά από επιθυμία
των γονέων του επέστρεψε στη Σιάτιστα, ανακαίνισε το σπίτι του το έτος 1844, όπως δείχνουν
8. Γεώργιος Χ. Χιονίδης, Τα σχολεία της Βεροίας κατά τα έτη 1849-1912 βάσει ανεκδότων εγγράφων, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 11, (1971) 3.
9. Μεταξύ των αφιερωτών συμπεριλαμβάνεται και ο Ἰωάννης Θεοχάρης «ἐκ ζήμονος Βεῤῥοιαῖος» τον οποίον
γνωρίσαμε ως ευεργέτη του σχολείου της Ζέμονας καθώς και η σύζυγός του Εὐφημία, την οποία αναφέραμε ως ευεργέτη των σχολείων της Κοζάνης και πολλών άλλων ελληνικών σχολείων.
10. Σύμφωνα με Αντ. Μ. Κολτσίδα, Ιστορία της Βέροιας, Α΄ τόμος, σ. 606, ο ελληνοδιδάσκαλος Αργυριάδης
συμπεριλαμβάνεται στους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν στην αλληλοδιδακτική σχολή Βέροιας από το 1863-69. Σύμφωνα με Γεώργιο Χ. Χιονίδη, Τα σχολεία της Βέροιας κατά τα έτη 1849-1912 βάσει ανεκδότων εγγράφων, σ.10, το
1870 ο Αργυριάδης αντικατέστησε τον ελληνοδιδάσκαλο Ξενοφώντα Καραβίδα. Σύμφωνα με Αντ. Μ. Κολτσίδα,
Ιστορία της Βέροιας, Α΄ τόμος, σ.654, για το χρονικό διάστημα 1871-1875 ο Αργυριάδης προσλαμβάνεται με μισθό
60 λίρες. Πολύ πιθανό όμως να μη δίδαξε το 1875 γιατί από άλλες πηγές γνωρίζουμε πως τα Χριστούγεννα του 1874
αρρώστησε και μετέβη για θεραπεία στην Κωνσταντινούπολη όπου και πέθανε.
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οι επιγραφές που σώζονται ακόμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του σπιτιού του,
και παντρεύτηκε. Την ίδια περίοδο προσελήφθη ως σχολάρχης στη γειτονική Καστοριά, όπου
παρέμεινε και δίδαξε για έξι χρόνια.
Η θλίψη που του προκάλεσε ο άωρος και άδικος θάνατος περιπόθητου μέλους της οικογενείας του, τον τύμβο του οποίου δεν άντεχε να βλέπει, ήταν η αιτία η οποία τον οδήγησε να εγκαταλείψει την πόλη της Καστοριάς και να αποδεχθεί την πρόταση που του έκαναν οι Κοζανίτες να αναλάβει τη σχολαρχία της Ελληνικής Σχολής Κοζάνης11. Έτσι το 1849 έρχεται στην
Κοζάνη, αναλαμβάνει τη σχολαρχία και συνδέεται φιλικά με πολλά μέλη της τοπικής κοινωνίας. Ένας από αυτούς είναι και ο Κωνσταντίνος Δ. Τακιατζής, με τον οποίον πιθανότατα να
γνωριζόταν και πριν έρθει στην Κοζάνη. Μέσω του Κ. Δ. Τακιατζή συνδέεται φιλικά με τον
Βεροιώτη έμπορο Μερκούριο Πρωτοψάλτου12 καθώς και με τον αρχιδιάκονο του Αρχιερέα Κοζάνης Ευγένιου, τον επίσης Βεροιώτη και ανιψιό του Μερκούριου Πρωτοψάλτου, τον Γερμανό
Τζενίδη13. Όταν ο Αργυριάδης φεύγει από την Κοζάνη αλληλογραφεί πολύ συχνά με τον Κ. Δ.
Τακιατζή. Στα γράμματα του προς τον Κ. Δ. Τακιατζή σχεδόν πάντα αναφέρεται στους βεροιώτες φίλους του Μερκούριο Πρωτοψάλτου και Γερμανό Τζενίδη. Στην Κοζάνη ο Δημήτριος Αργυριάδης σχολαρχεί μέχρι το 1852 που έρχεται στη Σιάτιστα, αναλαμβάνει τη σχολαρχία της
Ελληνικής Σχολής και παραμένει μέχρι το 1858, (δεν αποκλείεται ενδιαμέσως να δίδαξε και
11. Το γράφει ο ίδιος στο βιβλίο Αυρηλιανή Παρθένος, σ.205.
12. Ο Μ. Πρωτοψάλτου συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των προυχόντων που υπογράφουν το πρακτικό επαναλειτουργίας της Ελληνικής Σχολής Βέροιας (Χιονίδη Χ.Γεωργίου, Ένα άγνωστο πρακτικόν. Τα σχολεία της Βέροιας μετά
το 1821, «Μακεδονικόν Ημερολόγιον» (Σφενδόνη), 1962, σ.105). Στη βιβλιοθήκη Κοζάνης, στο αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή σώζονται αδημοσίευτες επιστολές του Μ. Πρωτοψάλτου προς τον Κ. Δ. Τακιατζή, από τις οποίες προκύπτουν
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την Βέροια της εποχής εκείνης.
13. Τζενίδης Γερμανός (ή Τσενίδης), κατά κόσμον Γρηγόριος. Βεροιώτης στην καταγωγή, διδάχτηκε τα πρώτα
μαθήματα στα σχολεία της Βέροιας και αργότερα συνέχισε τις σπουδές του στο Γυμνάσιο και το Πανεπιστήμιο της
Αθήνας. Χρημάτισε για πολλά χρόνια αρχιδιάκονος του αρχιερέα Κοζάνης Ευγένιου. (Εφημ. ΟΜΟΝΟΙΑ, φ.
76/30.1.1863). Το 1855 σε ηλικία 26 ετών εγγράφεται στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών με συνιστώστα τον Θεόδωρο
Μανούση, όπως προκύπτει από το αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Βάια Δραγάτη, Οι Μακεδόνες στο Ελληνικό
Βασίλειο στα μέσα του 19ου αιώνα, σ.118). Μετά τις σπουδές του στην Αθήνα άσκησε το επάγγελμα του δασκάλου
στη Βέροια (Εφημ. ΟΜΟΝ. φ. 76/30.1.1863). Στον κώδικα τον συναντούμε τα έτη 1860-62 ως «Κύριο Γερμανό».
Επίσης τον συναντούμε και σε έγγραφα των ΓΑΚ Βέροιας της περιόδου εκείνης. Το 1862 μετά την παραίτηση του
αρχιερέα Βεροίας και Ναούσης Θεόκλητου προτείνεται από κάποιους συμπατριώτες του για τη θέση αυτή. Παράλληλα όμως από άλλους κύκλους δεν θεωρείται κατάλληλος καθώς δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Αποτέλεσμα
της πρότασης περί διαδοχής του Θεόκλητου από τον Γερμανό ήταν να ξεσπάσει μια έντονη διαμάχη στην οποία ενεπλάκησαν κάτοικοι Βέροιας, Νάουσας και παρεπιδημούντες στην Κωνσταντινούπολη Βεροιείς (Εφημ. ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΣ φ. 624/ 21.11.1862, Εφημ. ΟΜΟΝΟΙΑ 59/28.11.1862). Ο Πατριάρχης και η
Ιερά Σύνοδος ενεργώντας σύμφωνα με τους κανονισμούς κάλεσαν τον Γερμανό στην Κωνσταντινούπολη με τον όρο
να εξεταστεί και αν αποδειχθεί ότι έχει τα ανάλογα προσόντα να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των εκλέξιμων αρχιερέων (Εφημ. ΟΜΟΝ. φ. 76/30.1.1863). Πράγματι το 1863 συμπεριλαμβάνεται στους τρεις που έχουν τα προσόντα
αρχιερατείας ως τελειοδίδακτος του Πανεπιστημίου Αθηνών που ήρθε σε συνδιάλεξη με το σύλλογο των καθηγητών
της Θεολογικής Σχολής Χάλκης από όπου πήρε απόδειξη επικυρωτική της ικανότητάς του. Ήταν τότε ένας από τους
τρεις υποψήφιους για τη θέση του Αρχιερέα Βιζύης, την οποία δεν πήρε, καθώς δεν πήρε και τη θέση του αρχιερέα
Βεροίας (Εφημ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 74/26.2.1863 και 75/5.3.19863) όμως στις 27.5.1863 ψηφίστηκε επίσκοπος της επανασυσταθείσης τότε επισκοπής Βελλάς (εφημερίδα ΕΥΣΕΒΕΙΑ της Σμύρνης φ. 31/5/1863). Δίδαξε στη
Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων (ΕΚΚ. ΑΛΗΘΕΙΑ 9.2.1884) και εποίμανε την επισκοπή Βελλάς μέχρι τον Ιανουάριο
του 1876 (Εφημ. ΑΝΑΤ. ΑΣΤΗΡ 1354/31.12.1875) που εξ’ αιτίας κατηγοριών για κακό χειρισμό των εκπαιδευτικών
θεμάτων, έπεσε στη δυσμένεια του Πατριάρχη Ιωακείμ Β΄, εξορίστηκε στο Αγ. Όρος και αντικαταστάθηκε. Αφού
έμεινε περίπου τρία χρόνια στο Άγιο Όρος, ήρθε στην Ελλάδα και διορίστηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση καθηγητής των ιερών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Λαμίας. Πέθανε, πάμφτωχος στην Αθήνα την 28η Ιανουαρίου 1884 και
κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη με κάθε τιμή ( Εφημ. ΑΙΩΝ, 4385/30.1.1884). Την αιτία της περιπέτειας του Γερμανού
Τσενίδη πρέπει να την αναζητήσουμε στις σχέσεις Ελλαδικής Εκκλησίας και Πατριαρχείου. Οι σπουδές του στην Αθήνα με συνιστώστα τον Θεόδωρο Μανούση, (φίλο και υποστηριχτή του Θεόκλητου Φαρμακίδη, εισηγητή του αυτοκέφαλου της ελλαδικής εκκλησίας), ήταν ένας σοβαρός λόγος ώστε να μη τον εγκρίνουν οι πατριαρχικοί για τη θέση του
αρχιερέα, να πέσει στη δυσμένεια του Πατριάρχη, αλλά να αποκατασταθεί από την εκκλησία της Ελλάδος.
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κάπου αλλού) χρονιά κατά την οποία έρχεται ξανά στην Κοζάνη, όπου για δεύτερη φορά θα
σχολαρχήσει επί τρία χρόνια. Το 1861 αναλαμβάνει πάλι τη θέση του σχολάρχη στην Ελληνική
Σχολή Σιάτιστας, όπου πρέπει να παρέμεινε μέχρι το 1863. Το 1864 όλα τα Σχολεία της Σιάτιστας δεν λειτούργησαν για κάποιο χρονικό διάστημα14. Δεν γνωρίζουμε αν αυτός ήταν και ο
λόγος που ο Αργυριάδης αναζήτησε εργασία στη Βέροια ή αν είχε φύγει πριν το κλείσιμο της
Ελληνικής Σχολής. Γνωρίζουμε όμως πως από το 1862 στη Σιάτιστα υπηρετούσε και ένας άλλος εκπαιδευτικός, ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Οικονόμου, με τον οποίο διαφωνούσαν ως προς
τον τρόπο και τα μαθήματα διδασκαλίας, η δε διαφωνία τους είχε εκφραστεί και στον τύπο,
όπως περιγράφεται παρακάτω.
Για τη δράση του Αργυριάδη στη Βέροια δεν έχουμε πληροφορίες. Ο κώδικας των Σχολείων της Βέροιας, δίνει πληροφορίες μόνο για την αμοιβή του Αργυριάδη, η οποία σε σχέση
με την αμοιβή των άλλων εκπαιδευτικών είναι πολύ πιο υψηλή, όπως υψηλή ήταν η αμοιβή του
και όταν σχολαρχούσε στην Καστοριά, την Κοζάνη και τη Σιάτιστα. Το γεγονός ότι ο Αργυριάδης ήταν ένας ακριβοπληρωμένος δάσκαλος, ίσως να οφειλόταν στη φήμη του ως δασκάλου,
αφού είναι γνωστό πως πολλοί μαθητές του όταν αυτός άλλαζε πόλη τον ακολουθούσαν15.
Το εκπαιδευτικό έργο του Δημητρίου Αργυριάδη

Ε

ικόνα για τις ικανότητες Αργυριάδη ως δασκάλου, τα μαθήματα και τον τρόπο που δίδασκε μπορούμε να διαμορφώσουμε από ποικίλες πηγές. Σε αρχειακές πηγές της Ιεράς
Μητροπόλεως Καστοριάς ο Δ. Αργυριάδης αναφέρεται ως σοφολογιώτατος «διδάσκαλος
δια βρέφη και κορίτζια»16 από τους κώδικες όμως και τις αρχειακές πηγές που εντοπίστηκαν
μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε αν στα σχολεία της Καστοριάς στα οποία δίδαξε ο Δ. Αργυριάδης
φοίτησαν κορίτσια. Κορίτσια πρέπει να φοίτησαν την περίοδο που δίδασκε Δ. Αργυριάδης στη
Σχολή Κοζάνης, καθώς μεταξύ των συνδρομητών του βιβλίου του Δημητρίου Αργυριάδη Αυρηλιανή Παρθένος το οποίο εκδόθηκε το 1861, όταν αυτός δίδασκε ακόμα στην Κοζάνη, συμπεριλαμβάνονται και τέσσερις μαθήτριες της Ελληνικής Σχολής Κοζάνης.
Σύμφωνα με τον Παναγ. Ν. Λιούφη, ο Δ. Αργυριάδης διακρίνετο για την δεξιότητά του
στους κανόνες της Γραμματικής του Γενναδίου και την ακμάζουσα τότε τεχνολογία17. Την περίοδο κατά την οποία υπηρετούσε ο Αργυριάδης στην Κοζάνη, η Σχολή της Κοζάνης εμπλουτίστηκε με πολλά βιβλία και με όργανα για φυσικομαθηματικά πειράματα18. Στη πόλη που δίδασκε έρχονταν μαθητές και από άλλες πόλεις, για να φοιτήσουν στη Σχολή στην οποία δίδασκε
αυτός. Ο καταφυγιώτης φιλόλογος Ιωάννης Τσικόπουλος, αφού διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα
στην πατρίδα του, διψών για ανώτερη παιδεία, μετέβη στη Σιάτιστα, όπου δίδασκε ο Δ. Αργυριάδης. Ο Ι. Δ(έλλιος) στη νεκρολογία του για τον Ιωάννη Τσικόπουλο στο Μακεδονικόν Ημερολόγιον Παμμακεδονικού Συλλόγου Αθηνών, Αθήναι 1913, σ. 238, γράφει: Χωρίς να είναι φιλόλογος και ελληνιστής διακεκριμένος ο Δ. Αργυριάδης είχε το δαιμόνιον το διδασκαλικόν και
κατώρθου δι’ αυτού να εξεγείρη την προς τα γράμματα αγάπη. Ένα τετράδιο που σώζεται στη
Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας «Μανούσεια», κτήμα του μαθητή Κων-

14. Αναστ. Ν. Δάρδας, Ίδρυση και λειτουργία του Τραμπαντζείου Γυμνασίου Σιατίστης με την εποπτεία της εκκλησίας, σ.35.
15. Καλλιόπη Μπόντα, Η ζωή και το έργο του σιατιστινού λογίου Δημητρίου Αργυριάδη, Σιάτιστα 2015, σ.35.
16. Εμμανουήλ Κουτσιαύτης, Η Ελληνική Εκπαίδευση στην Καστοριά το ΙΘ΄Αιώνα (Αρχεία Ιεράς Μητροπόλεως, Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς, Χορηγία: ΤΕΔΚ Καστοριάς 2001, σ. 187.
17. Παναγ. Ν. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ.229.
18. Ό. π., σ. 226.
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σταντίνου Χρηστίδη19, το οποίο δώρισε μαζί με πολλά άλλα βιβλία ο Αθανάσιος Αργυριάδης,
αδελφός του Δημητρίου, στη βιβλιοθήκη του Τραμπαντζείου Γυμνασίου και περιήλθε αργότερα
στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας «Μανούσεια» είναι πολύ κατατοπιστικό
σχετικά με τα μαθήματα που δίδασκε ο Αργυριάδης στη Σιάτιστα. Στο τετράδιο αυτό υπάρχουν
σημειώσεις που δείχνουν ότι ο μαθητής Χρηστίδης στην Ελληνική Σχολή Σιάτιστας την περίοδο που σχολαρχούσε ο Δ. Αργυριάδης διδάχτηκε Ιστορία Ελληνικής Φιλολογίας, Ευγλωττία,
Γενική Ιστορία, Ιερά κατήχηση, Γεωγραφία, Τριγωνομετρία, Γεωμετρία, Γαλλικά20. Είναι βέβαιο πως κάποια από τα μαθήματα αυτά, αν όχι όλα, τα διδάχτηκε από τον ίδιο τον Δημήτριο
Αργυριάδη καθώς σε πολλά σημεία στις σημειώσεις του ο μαθητής Κ. Δ. Χρηστίδης αναφέρεται σε Ιστορία Φιλολογίας ερανεισθείσης υπό Δ. Αργυριάδου. Κάποιες πληροφορίες για τον τρόπο διδασκαλίας του δίνει ο ίδιος ο Δημήτριος Αργυριάδης στις επιστολές προς τον φίλο του Κ.
Δ. Τακιατζή όπου γράφει:
18 Φεβρουαρίου 1855
Δέν σᾶς ἀπεκρίθην προχθές ὀπότε ἔγραψα τῷ κυρίῳ Γερμανῷ ἤ μᾶλλον δέν ἐπανέλαβα τινά
ἀπάντησιν διά τάς ἀπασχολήσεις μου, κατ’ αὐτάς μάλιστα καθ’ ἄς ἐπέφερα μεταβολάς τινάς εἰς
τάς κλάσεις τῶν μαθητῶν μου.
11 Ιουλίου 1855
…οἱ τάξεις τῆς σχολῆς μου εἶναι 4 μέ ἕν τμῆμα καί τάς δύο διευθύνω μέν ἐγώ παραδίδουν δέ
οἱ μαθητές τῆς Α κλάσεως προοδευμένοι οὕτως ἀρκετά.
Με τα μαθήματα και τον τρόπο διδασκαλίας του Δ. Αργυριάδη δεν συμφωνούσαν όλοι οι
συνάδελφοί του. Ο συμπατριώτης του Κ. Γ. Οικονόμου21, με δημοσίευση στον τύπο, εφημερίδα
Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ φ.912/9.8.1856, τον κατηγόρησε διότι δίδασκε φύρδην-μίγδην τραγωδίες, κωμωδίες, γαλλικά, ιταλικά, μυθολογίες, ευγλωττία (ρητορική) και πολλά άλλα μαθήματα που τα
μετέφραζε τα περισσότερα από άλλες γλώσσες και αποδοκίμαζε τα χρησιμοποιούμενα από αυτούς (δηλ. τους άλλους δασκάλους) βιβλία. Επίσης, σύμφωνα με τον Κ. Γ. Οικονόμου, ο Δημήτριος δεν καταδεχόταν να παραδώσει Ιερά μαθήματα, καθώς θεωρούσε ότι τα μαθήματα αυτά
ήταν μόνο για τα παιδιά του αλληλοδιδακτικού σχολείου. Το χειρότερο κατά τον Κ. Γ. Οικονόμου ήταν που κάποτε έβαλε τους μαθητές της ανωτέρας τάξεως να εξηγήσουν σε δεκαετή μόλις
παιδάκια «την μεγάλην του Πλάτωνος κατήχησιν».22 Τα γραφόμενα από τον Κ. Γ. Οικονόμου

19. Τετράδιο Χρηστίδη. Το τετράδιο Χρηστίδη είναι κτήμα του μαθητή της Ελληνικής Σχολής Σιάτιστας Κωνσταντίνου Δ. Χρηστίδη και σύμφωνα με τις χρονολογίες που αναγράφονται πρέπει να γράφτηκε από το 1852 μέχρι
το 1856. Στο τετράδιο μεταξύ των άλλων αναγράφεται και το όνομα του Χριστόδουλου Δ. Χρηστίδη. Τα μέλη της
σιατιστινής οικογένειας Χρηστίδη τα συναντούμε ως συνδρομητές βιβλίων της εποχής. Επίσης αναφέρονται ή υπογράφουν σε διάφορα έγγραφα της εποχής.
20. Γαλλικά ενδεχομένως να δίδασκε και στην Κοζάνη καθώς στο αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή σώζεται η επιστολή
με την οποία τον προσκαλούν στην Κοζάνη και του προσφέρουν 4500 γρόσια με τη συμφωνία να διδάσκει μια ώρα
την ημέρα Γαλλικά ή Γερμανικά.
21. Κωνσταντίνος Οικονόμου, γεννήθηκε στη Σιάτιστα, όπου και άκουσε τα εγκύκλια μαθήματα και τα ανώτερα στη Θεσσαλονίκη και στο Εθνικό Πανεπιστήμιο, όπου ακροάστηκε μαθήματα θεολογικά και αναγορεύθηκε
διδάκτορας ή μάλλον, ως λέγονταν οι διδάκτορες της Θεολογίας, προλύτης. Το 1860 έλαβε το δίπλωμα του διδασκάλου του ελληνικού σχολείου και το 1868 έγινε διδάκτορας της Φιλ. Σχ. Αθηνών. Δίδαξε αρκετά έτη στην πατρίδα
του Σιάτιστα και, επίσης, πολλά έτη στη Θεσσαλονίκη. Τον Οκτώβριο του 1882 έχει τη θέση του σχολάρχη και διευθυντή της κεντρικής Ιερατικής σχολής Χάλκης από την οποία παραιτήθηκε τον Ιούλιο του 1884 και επανήλθε στη
Θεσσαλονίκη.
22. Κατήχησις: ήτοι σύντομος διδασκαλία της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεως / υπό Πλάτωνος Μητροπολίτου
Μόσχας...μεταφρασθείσα μεν υπό Αδαμάντιου Κοραή.
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ευσταθούν γιατί όπως αποδεικνύεται από το τετράδιο Χρηστίδη, αλλά και από άλλες πηγές23,
πράγματι αυτά τα μαθήματα δίδασκε ο Δημήτριος, η διαφορά μεταξύ των δύο δασκάλων όμως,
ίσως εξηγείται από τις σπουδές που αυτοί είχαν. Ο Δημήτριος Αργυριάδης σπούδασε δίπλα
στον λόγιο πατέρα του και στην Ευρώπη ενώ ο Κ. Γ. Οικονόμου είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Το συγγραφικό έργο του Δημητρίου Αργυριάδη (γνωστά και λανθάνοντα συγγράμματα)

Ο

Δημήτριος Αργυριάδης εκτός από εκπαιδευτικό είχε και πλούσιο συγγραφικό έργο.
Από το συγγραφικό αυτό έργο εντοπίστηκαν, μέχρι τώρα, τα συγγράμματα:
Πύρραμος και Θίσβη, τραγωδία που εκδόθηκε στη Βιέννη το 183624.
Γεωγραφία του Αδριανού Βάλβι, πεντάτομη, την οποία είχε μεταφράσει ο Κ. Κούμας, αλλά
αναθεωρήθηκε, έγινε παραβολή με την τρίτη έκδοση του γαλλικού πρωτότυπου και άρχισε να
εκδίδεται ξανά το 1838 στη Βιέννη με επιστασία των αδελφών Δ. και Ν. Αργυριάδη.
Πρακτικά του ευγενεστάτου Βαρώνου κυρίου Κωνσταντίνου Μπέλλιου Μακεδόνος, τα οποία
συλλέχτηκαν από τους Δ. και Ν. Αργυριάδη και εκδόθηκαν στη Βιέννη το 1838.
Συλλογή των προλεγομένων του αοιδίμου Κοραή που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1842. Το έργο
αυτό αργότερα θα γίνει γνωστό με το όνομα Παπατρέχας και θα αποτελέσει διδακτέα ύλη στα
Ελληνικά Γυμνάσια.
Αυρηλιανή Παρθένος, σύγγραμμα το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα το 1861 (τύποις Κ. Αντωνιάδου).
Γεωγραφικόν Λεξικόν, το οποίο εκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη από το τυπογραφείο «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» του Ν. Βαγλαμαλή. Η έκδοση του λεξικού ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1868 σε μηνιαία φυλλάδια και ολοκληρώθηκε το 187025.
Αισώπειοι Μύθοι, τ. 1ος - είναι η τελευταία γνωστή έκδοση του Δ. Αργυριάδη η οποία εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1875, λίγο πριν τον θάνατό του. Από τον πρόλογο του βιβλίου, από τη διατριβή την οποία δημοσιεύει ο Νικόλαος Αργυριάδης στην εφημερίδα ΘΡΑΚΗ φ.
634 11/23.12.1875 και από μια δημοσίευση στην εφημερίδα Ο ΖΕΦΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΡΟΥ πλη23. Μια άλλη πηγή που δίνει πληροφορίες για τα μαθήματα που δίδασκε ο Δ. Αργυριάδης αποτελεί η εφημερίδα Ο ΖΕΦΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΡΟΥ φ. 46 (26/2/1842), στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω. Από αγγελία που δημοσιεύεται στο φύλλο αυτό γνωρίζουμε πως ο Δ. Αργυριάδης άνοιξε στο Βουκουρέστι σχολείο στο οποίο διδάσκονταν
ελληνική γλώσσα και φιλολογία, ξεκινώντας από τους Αισώπειους μύθους και φτάνοντας στους δεινότερους συγγραφείς και ποιητές. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια αγγελία στο σχολείο αυτό διδάσκονταν η Γεωγραφία, η Μυθολογία, η Ιστορία και άλλα μαθήματα. Την διδασκαλία της φιλολογίας από τον Αργυριάδη στους μαθητές του επιβεβαιώνει ο ίδιος στις υποσημειώσεις του δοκιμίου Περί Ελληνικής Ποιήσεως, Αρχαίας και Νεωτέρας, όπου γράφει πως
είχε έτοιμη για έκδοση Φιλολογία των νεωτέρων Ελλήνων υπό Δ. Α την οποία είχε χειρόγραφη και την δίδασκε.
24. Για την τραγωδία Πύρραμος και Θίσβη, ο Κ. Θ. Δημαράς στο σύγγραμμα Ελληνικός Ρωμαντισμός, στο
κεφάλαιο Επαφές με την Αγγλική Λογοτεχνία, σ. 32, γράφει: «Παράφραση νεοελληνική του Shakespeare, η πρώτη
που γνωρίζω, είναι στα 1834 (εκδ. 1836) του Αργυριάδη το έργο Πύρραμος και Θίσβη, κατασκεύασμα μετριότατο,
επηρεασμένο ακριβώς από τα πάθη του Ρωμαίου και της Ιουλιέττας». Από επιστολή την οποία έστειλε το 1834, πριν
η τραγωδία εκδοθεί, ο Δ. Αργυριάδης στον αδελφό του Νικόλαο η οποία συμπεριλαμβάνεται στο σύγγραμμα Πύρραμος και Θίσβη, καταλαβαίνουμε πως στη συγγραφή της τραγωδίας αυτής οδηγήθηκε ο Δημήτριος από προσωπική
περιπέτεια που βίωσε όταν ζούσε στις Σέρρες όπου σχολαρχούσε ο πατέρας του.
25. Το Γεωγραφικόν Λεξικόν, εξέδωσε ο Δ. Αργυριάδης την περίοδο που εργαζόταν στη Βέροια. Στο λήμμα
Βέροια του λεξικού αυτού διαβάζουμε: Βέῤῥοια, εἰς Εὐρωπαϊκὴν Τουρκίαν 15 μιλ. μακρὰν ἀρκτικοδυτικῶς τῆς Θεσσαλονίκης, εἰς ὑπώρειαν τοῦ Βερμίου, πόλις ἀρχαιοτάτη, καθέδρα μητροπολίτου, κατάῤῥυτος καὶ κατάφυτος παράγουσα
ἀρκετοὺς καρποὺς, σῖτον, ἀραβόσιτον και βιομηχανίαν, ὑφαντήρια προσωψίων ἀξιολόγων, οἰνοφυτείαν εἰς γῆν
εὔκαρπον καὶ κατ.3,500-4,000 Χριστιανοὶ Ἕλληνες καὶ τοσοῦτοι Μωαμεθανοὶ, ἔχει Ἑλληνικὸν σχολεῖον καὶ
ἀλληλοδιδακτικὸν καὶ ναὸν περίφημον τοῦ Πατρῶνός της ἁγίου Ἀντωνίου, καὶ ἀξιολόγους ἀρχαιότητας, καὶ εἰς τζαμίον
τι Μακεδονικὸν Λέοντα ὑπερμεγέθη κτισμένον, πανήγυρις κατὰ τὴν 1 Αὐγούστου.
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ροφορούμαστε πως οι Μύθοι του Αισώπου διδάσκονταν από τον Δ. Αργυριάδη κατά την περίοδο της εκπαιδευτικής του θητείας.
Ο Δημήτριος Αργυριάδης είχε και μια άλλη σπουδαία εκδοτική δραστηριότητα. Εξέδωσε
την εφημερίδα Ο ΖΕΦΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΡΟΥ (εφημερίδα πολιτική, εμπορική και φιλολογική), η
οποία κυκλοφόρησε στο Βουκουρέστι στις 30 Αυγούστου του 1841 και αποτελεί την πρώτη
ελληνική εφημερίδα που εκδόθηκε στη Ρουμανία. Η εφημερίδα, σύμφωνα με τον Δημ. Β. Οικονομίδη, Σημειώσεις περί Ελλην. εφημερίδων Ρουμανίας, είχε διάρκεια ζωής μόνο λίγους μήνες εξαιτίας της τυραννικής συμπεριφοράς των λίγων Ελλήνων τυπογράφων του Βουκουρεστίου προς το Δημήτριο, της αδιαφορίας των συνδρομητών και της αποχώρησης από το Βουκουρέστι του ηγεμόνα Γκίκα, με την υποστήριξη του οποίου είχε εκδοθεί. Σε κάποια φύλλα της
εφημερίδας αυτής ο Δημήτριος Αργυριάδης μεταξύ άλλων δίνει πληροφορίες για το συγγραφικό του έργο, (π.χ. φ.9/28.9.1841, φ.23/16.11.1841), και για το σχολείο που ίδρυσε στο Βουκουρέστι (φ.46/26.2.1842).
Στο σύγγραμμα Αυρηλιανή Παρθένος ο Δημήτριος Αργυριάδης συμπεριλαμβάνει και το
δοκίμιο Περί Ελληνικής Ποιήσεως, Αρχαίας και Νεωτέρας, το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο το
έγραψε στην Κοζάνη το 1845. Το κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από τον συγγραφέα Επίτομος εκδρομή εις το περί Ελληνικής Ποιήσεως εκ της χειρογράφου ημετέρας ιστορίας περί Φιλολογίας
ερανισθείσης υπό πολλών ιστοριογράφων της Αρχαιότητος Ελλήνων τε και νεωτέρων Ευρωπαίων. Στις υποσημειώσεις του δοκιμίου αυτού ο συγγραφέας γράφει πως επρόκειτο να εκδώσει
«Φιλολογία των νεωτέρων Ελλήνων υπό Δ. Α», την οποία μάλιστα είχε ήδη χειρόγραφη και
δίδασκε. Τέτοιο σύγγραμμα δεν εντοπίστηκε και για το λόγο αυτό θεωρείται λανθάνον.
Ο Άλκης Αγγέλου26 λόγω του δοκιμίου Περί Ελληνικής Ποιήσεως, Αρχαίας και Νεωτέρας,
και του δοκιμίου «Φιλολογία των νεωτέρων Ελλήνων υπό Δ. Α» η οποία λανθάνει, θεωρεί πως
ο Δημήτριος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι τόσο ως δημιουργός αλλά ως μελετητής και
ιστορικός. Παρόμοιο σύγγραμμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλούς σαν η πρώτη Ιστορία
των νεοελληνικών γραμμάτων, γραμμένο στη γαλλική γλώσσα, είχε γράψει ο Ιακωβάκης Ρίζος
Νερουλός.27 Πρόκειται για το Cours de Littérature Grecque Moderne (Γενεύη 1827) το οποίο
προέρχεται από μια σειρά μαθημάτων που έκανε ο Νερουλός σε έναν κύκλο φιλελλήνων στη
Γενεύη. Ο Δ. Αργυριάδης όπως ο ίδιος δηλώνει χρησιμοποίησε υλικό από το σύγγραμμα του Ι.
Νερουλού και από πολλά άλλα συγγράμματα, έγραψε όμως τη δική του Ιστορία της Νεοελληνικής Φιλολογίας στην ελληνική γλώσσα, την οποία μάλιστα πριν το 1845 είχε ξεκινήσει να
διδάσκει στους μαθητές του.
Στο δοκίμιό του ο Δ. Αργυριάδης συμπεριλαμβάνει και κριτική για το έργο των σχεδόν
συγχρόνων του Α. Κάλβου και Δ. Σολωμού. Για τον Κάλβο μεταξύ των άλλων γράφει:
Αι ωδαί του Κάλβου περιέχουν εικόνας πομπώδεις, και παρουσιάζουν ενίοτε ικανήν βαθύτητα και αρχαϊσμόν. Ο Κάλβος έπλασεν αυτός εαυτόν απολύτως λαβών αυθαίρετον τινά δρόμον
ποιήσεως, και ακολουθών κατά γράμμα την υπερυψωμένην φαντασίαν του.
Για δε τον Σολωμό γράφει: Ζακύνθιος συνέθεσεν και ούτος ωδάς λαμπράς και θαυμασίους
εις γλώσσαν τετριμένην και απλοστάτην....αι ωδαί του είναι σπανιωτάτης αξίας, ενεργητικής δε
και αφαρπαστικής ποιήσεως, φαντασίας και τόλμης απαραμίλλου και πλουσιωτάτης
Ο Δημήτριος Αργυριάδης στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία, σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο, με το φαινόμενο της ληστείας να κάνει δύσκολες τις μετακινήσεις και τη διακίνηση
26. Αγγέλου Άλκης, Μια λανθάνουσα ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Η Κοζάνη και η περιοχή της, Ιστορία - Πολιτισμός, Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Κοζάνης, Σεπτέμβριος 1993, [Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης] Κοζάνη,
1997, σ. 17.
27. Το έργο του Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά το 1870 από το τυπογραφείο Περρή και Βάμπα στην Αθήνα με τίτλο: Ιστορία των γραμμάτων παρά τοις Νεωτέροις Έλλησι /συνταχθείσα υπό Ιακώβου
Ρίζου Νερουλού…εξελληνίσθη δε υπό Ολυμπίας Ι. Ν. Άββοτ εν Θεσσαλονίκη.
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των εφημερίδων όπως ο ίδιος παραπονείται συχνά στα γράμματά του προς τον Κ. Δ. Τακιατζή,
ξεκομμένος και από την Επτανησιακή Σχολή και από τους Φαναριώτες κατόρθωσε και έγραψε
Ιστορία της Λογοτεχνίας, κάτι που δεν φαίνεται να έγινε στην ελεύθερη Ελλάδα. Ο Λίνος Πολίτης στο σύγγραμμά του Ιστορία Λογοτεχνίας γράφει: «Το έργο του Κάλβου....θα μείνει για
πολλά χρόνια ξεχασμένο. Μόνο το 1888 ο Παλαμάς, με την κριτική του οξύνοια και την ευαισθησία, θα ανακαλύψει και πάλι τον ποιητή των Ωδών....». Και όμως όπως φαίνεται από το δοκίμιο του Δ. Αργυριάδη, ο Μακεδόνας λόγιος και εκπαιδευτικός πολλά χρόνια πριν είχε ανακαλύψει τον ποιητή των Ωδών και μάλλον τον συμπεριέλαβε στη διδασκαλία του.
Στον σύγγραμμα Αυρηλιανή Παρθένος ο Δημήτριος Αργυριάδης συμπεριλαμβάνει και άλλα δύο ενδιαφέροντα δοκίμια, το δοκίμιο Συνοπτική βιογραφία του Σίλλερ, και το δοκίμιο Συνοπτική εκδρομή περί γερμανικής φιλολογίας και ποιήσεως.
Ο Γεώργιος Βαλέτας χαρακτηρίζει τον Δημήτριο Αργυριάδη σαν τον πρώτο «Έλληνα Σιλλεριστή»28 καθώς το δοκίμιο Συνοπτική βιογραφία του Σίλλερ, αποτελεί την πρώτη βιογραφία
του Σίλλερ, ενώ η μετάφραση της Αυρηλιανής Παρθένου αποτελεί, σύμφωνα με τον Γεώργιο
Βαλέτα, τη δεύτερη μετάφραση θεατρικού έργου του Σίλλερ29. Η έρευνα από τη γράφουσα έδειξε πως πολύ πριν την έκδοση του συγγράμματος Αυρηλιανή Παρθένος ο Δημήτριος Αργυριάδης μετέφραζε Σίλλερ. Στην εφημερίδα ΑΘΗΝΑ φ.785/18.1.1841 δημοσιεύεται ΑΓΓΕΛΙΑ η
οποία υπογράφεται από κάποιον Αργυριάδη (δεν είναι ευκρινές το όνομα) από το Βουκουρέστι,
όπου ο Δ. Αργυριάδης δηλώνει πως μετέφρασε τις τραγωδίες του Σίλλερ, Αυρηλιανή Παρθένος, Μαρία Στουάρτη και Δον Κάρολος πριν από χρόνια και πρόκειται να τις τυπώσει ξεκινώντας από την Αυρηλιανή Παρθένο. Στην ανακοίνωση αυτή ο Αργυριάδης δίνει πληροφορίες για
τον αριθμό των τυπογραφικών φύλλων του συγγράμματος αυτού (12-14) καθώς και για το κόστος. Ωστόσο τέτοιο σύγγραμμα δεν έχει εντοπιστεί και δεν γνωρίζουμε αν τυπώθηκε. Πληροφορίες για τις μεταφράσεις τραγωδιών του Σίλλερ δίνει ο ίδιος ο Αργυριάδης και στην εφημερίδα του Ο ΖΕΦΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΡΟΥ. Συγκεκριμένα στο φ. 23/16.11.1841 γράφει πως όταν η δημοσιογραφία τού το επέτρεπε απασχολούσε τον κάλαμό του με μεταφράσεις έργων του Σίλλερ
καθώς και με τη σύνθεση αυτοσχέδιων τραγωδιών. Η πρώτη μετάφραση τραγωδίας του Σίλλερ
εκδόθηκε το 1843 στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για το έργο Ραδιουργία και Έρως, εκδότης του οποίου είναι κάποιος Μ-Ω. Ο Γεώργιος Βαλέτας είχε την υποψία ότι η μετάφραση αυτή
είναι έργο του Δ. Αργυριάδη30, υποψία δικαιολογημένη αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι ο Δ. Αργυριάδης είχε έτοιμη την μετάφραση αυτή πριν χρόνια. Άλλωστε τόσο αυτός όσο και ο αδελφός του
Νικόλαος πολλές φορές έγραφαν με ψευδώνυμα (το ψευδώνυμο Α-Ω χρησιμοποίησε σε πολλά
άρθρα του ο Νικόλαος Αργυριάδης).
Εκτός από το σύγγραμμα «Φιλολογία των νεωτέρων Ελλήνων υπό Δ.Α» το οποίο ο Άλκης
Αγγέλου θεωρεί λανθάνον, πολλά άλλα είναι τα συγγράμματα του Δημητρίου Αργυριάδη που
λανθάνουν. Από τις επιστολές του Αργυριάδη προς τον Κ. Δ. Τακιατζή, και τα δημοσιεύματα
των εφημερίδων γνωρίζουμε πως είχε πολλά έργα για έκδοση. Ο ίδιος σε ένα γράμμα του προς
τον Κ. Δ. Τακιατζή γράφει:
Ἔχω καί ἔχετε πολλά εἰς χάρταν. Μήτε δυνάμεθα νά τά χωρίσωμεν μήτε ἐμπιστευόμεθα νά
τά καταχωρήσωμεν πάντοτε ὅμως .... Ἐκδόται δέν πιστεύω νά μέ ἐλησμόνησαν ἀλλά καί βιάζομαι
νά εἴπω ὅτι τοιούτον τι τρέχει31.…

28. Γ. Βαλέτας, Ένα άγνωστο δοκίμιο Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ΕΡΓΑΣΙΑ, (23.12.1934) 1646-1647.
29. Ο Γ. Βαλέτας, ό.π.
30. Ο Κ. Γουναρόπουλος, φίλος του Δ. Αργυριάδη στο έργο ΚΟΖΑΝΙΚΑ, το οποίο δημοσίευσε στο περιοδικό
ΠΑΝΔΩΡΑ στο φ.527/1.3.1872, σ.537 γράφει πως ο Δ. Αργυριάδης μετέφρασε τις τραγωδίες του Σχιλέρου Αυρηλιανή Παρθένος και Μαρία Στουάρτη (Ραδιουργία και Έρως).
31. Το γράμμα σώζεται μισό και χωρίς χρονολογία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (Λ.22160).
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Από τότε όμως που έγραψε αυτά και μετά δεν εξέδωσε παρά μόνο ελάχιστα έργα. Ο λόγιος συγγραφέας και εκπαιδευτικός τα Χριστούγεννα του 1874 παρακολουθούσε μια ομιλία στη
Θεσσαλονίκη, προσβλήθηκε από κρυολόγημα έχασε την ακοή του και δεν μπορούσε πλέον να
διδάξει. Μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για θεραπεία του αυτιού του και παράλληλα για να
εκδώσει τα έργα του. Πέρα από τον 1ο τόμο με τους Μύθους του Αισώπου δεν πρόλαβε να εκδώσει άλλα έργα, τον πρόλαβε ο θάνατος στις 13 Οκτωβρίου 1875. Στη νεκρολογία που δημοσίευσε ο αδελφός του Νικόλαος στην εφημερίδα ΘΡΑΚΗ, γράφει πως άφησε χειρόγραφα το Β΄
τεύχος των Αισώπειων Μύθων και εμμέτρους μεταφράσεις της Ιφιγενείας εν Αυλίδι, της Ηλέκτρας και της Εκάβης του Ευριπίδου, και της Αντιγόνης και του Φιλοκτήτου του Σοφοκλέους. Τα
συγγράμματα αυτά καθώς και πολλά άλλα στα οποία αναφέρεται ο ίδιος ο Αργυριάδης είτε
στην εφημερίδα του Ο Ζέφυρος του Ίστρου είτε στα γράμματά του προς τον Κ. Δ. Τακιατζή
λανθάνουν. Ωστόσο αυτά τα οποία σώζονται είναι αρκετά για να αποδείξουν την λογιοσύνη του.
Είναι βέβαιο πως τα συγγράμματα του Δημητρίου Αργυριάδη διακινούνταν και στη Βέροια καθώς με ανακοίνωση στη εφημερίδα ΕΡΜΗΣ φ.154/26.11.1876 και φ.155/30.11.1876 ο
Κωνσταντίνος Αργυριάδης, γιός του Δ. Αργυριάδη, παρακαλεί τον Κωνσταντίνο Μερκουρίου
(πιθανότατα πρόκειται για γιο του Μερκουρίου Πρωτοψάλτου) να του στείλει τα χρήματα που
εισέπραξε από τους συνδρομητές των Αισώπειων Μύθων στη Βέροια. Στον κατάλογο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας δεν εντοπίζεται κάποιο σύγγραμμα του Δημητρίου Αργυριάδη,
υπάρχουν όμως συγγράμματα του αδελφού του, του Νικολάου Αργυριάδη, τα οποία εκδόθηκαν
την περίοδο που υπηρετούσε ο Δημήτριος στη Βέροια. Μια έρευνα σε άλλες βιβλιοθήκες και
οικογενειακά αρχεία ίσως φέρει στο φως της δημοσιότητας συγγράμματα του λόγιου εκπαιδευτικού ή σημειώσεις που χρησιμοποιούσε ο ίδιος και οι μαθητές του και μας δώσει πληροφορίες
για το εκπαιδευτικό του έργο στην Βέροια.
Περίληψη
Ο Δημήτριος Αργυριάδης (Σιάτιστα ή Εράτυρα 1805 - Κωνσταντινούπολη 1875) ήταν λόγιος δάσκαλος, συγγραφέας και εκδότης πολλών συγγραμμάτων. Σπούδασε δίπλα στον πατέρα
του, Αργύριο Παπαρίζο, λόγιο δάσκαλο και σχολάρχη, στις πόλεις Καστοριά, Σιάτιστα και Σέρρες. Ταξίδεψε σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης όπου μορφώθηκε, εργάστηκε και ανέπτυξε συγγραφική και εκδοτική δραστηριότητα.
Το 1844 εγκαταστάθηκε στη Σιάτιστα και δραστηριοποιήθηκε ως εκπαιδευτικός και σχολάρχης σε διάφορες πόλεις της Μακεδονίας (Καστοριά, Κοζάνη, Σιάτιστα, Βέροια).
Ο Δημήτριος Αργυριάδης είναι ο εκδότης της πρώτης ελληνικής εφημερίδας στη Ρουμανία
με τίτλο Ο Ζέφυρος του Ίστρου, η οποία κυκλοφόρησε στο Βουκουρέστι στις 30 Αυγούστου του
1841. Επίσης είναι ο πρώτος Έλληνας που έγραψε βιογραφία του Σίλλερ την οποία συμπεριέλαβε στο σύγγραμμά του Αυρηλιανή Παρθένος, και από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που
μετέφρασε τραγωδίες του Σίλλερ. Πλην των προαναφερθέντων συγγραμμάτων, στο συγγραφικό
και εκδοτικό του έργο συμπεριλαμβάνονται η τραγωδία Πύρραμος και Θίσβη, τα Πρακτικά του
ευγενεστάτου Βαρώνου κυρίου Κωνσταντίνου Μπέλλιου Μακεδόνος, το Γεωγραφικόν Λεξικόν, οι
Αισώπειοι Μύθοι, τ. 1ος. Συνέγραψε και πολλά άλλα έργα τα οποία λανθάνουν.
Σύμφωνα με τον Άλκη Αγγέλου ο Δημήτριος Αργυριάδης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι τόσο σαν δημιουργός αλλά σαν μελετητής και ιστορικός λόγω του δοκιμίου «Περί ελληνικής ποιήσεως, Αρχαίας και νεωτέρας» το οποίο συμπεριέλαβε στο σύγγραμμά του Αυρηλιανή Παρθένος, και του συγγράμματος «Φιλολογία των νεωτέρων Ελλήνων υπό Δ. Α.» η οποία
λανθάνει. Η Βέροια είναι η τελευταία πόλη στην οποία δίδαξε ο λόγιος δάσκαλος και μάλιστα
για μεγάλο χρονικό διάστημα (1863-1874). Ωστόσο για το εκπαιδευτικό του έργο στην πόλη
μέχρι τώρα δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες.
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Summary
Demetrius Argiriadis (Siatista or Eratira 1805- Konstantinoupolis 1875) was an erudite teacher,
author, and editor of many works. He studied alongside his father, Argirios Paparizos, an intellectual
teacher and head teacher in the towns of Kastoria, Siatista, and Serres. He travelled around different
European cities where he worked, he further educated, and he developed authorial and publishing activity.
In 1844, he moved in Siatista and he became active both as a teacher and as a head master in different towns and cities in Macedonia (i.e. Kastoria, Kozani, Siatista, Veria).
Demetrius Argiriadis is the editor of the first Greek newspaper in Romania entitled O Zefiros tou Istrou, which was circulated in Bucharest on 30 August 1841. He was also the first Greek, who wrote
Schiller’s biography that is also included in his work Avriliani Parthenos, and he was one of those, if not the
first one, who translated Schiller’s tragedies. Apart from the aforementioned works, the tragedy Pirramos and
Thisvi, the Records of the Courteous Macedonian Baron Mr. Konstantinos Belios, the Geographical Lexicon,
Aesop’s Fables (vol. 1) are also included in his authorial and publishing work. He coauthored many other
works that are latent.
According to Alkis Aggelou, Demetrius Argiriadis is worthy of special attention not merely as a
creator but also as a researcher and historian due to his essay “About Greek Poetry: Ancient and Modern”
that is also included in his work Avriliani Parthenos, and his work “Philology of the Ancient Greeks under D.A.” that is also latent. Veria is the last city in which the erudite teacher teached for a long time
(1863-1874). However, up until now, there is no information regarding his educational activity in the city.
Καλλιόπη Μπόντα, Φυσικός, Καθηγήτρια

Η

Καλλιόπη Μπόντα γεννήθηκε στη Σιάτιστα το 1953. Φοίτησε στο Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και μετά την απόφοίτησή της, το 1971, φοίτησε στο Φυσικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Από το 1976 μέχρι το 2007 υπηρέτησε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός και δίδαξε
σε διάφορα Γυμνάσια και Λύκεια, κυρίως στη Βέροια, όπου εγκαταστάθηκε το 1979. Από το 2007 μέχρι το 2010 που συνταξιοδοτήθηκε υπηρέτησε ως υπεύθυνη λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σιάτιστας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα ξεκίνησαν μετά την τοποθέτησή της ως υπεύθυνη λειτουργίας
του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σιάτιστας και περιστρέφονται γύρω από θέματα τοπικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Σημαντικότερες δημοσιεύσεις της είναι: Σιατιστινή αμπελουργία και οινοποίηση. Μια παράδοση
αιώνων, Σιάτιστα 2013 Εκκλησίες-Αρχοντικά-Δημόσια κτήρια, στο βιβλίο Από την πολιτιστική κληρονομιά της Σιάτιστας: Ι. Η Παλαιοντολογική της Συλλογή, ΙΙ. Εκκλησίες-Αρχοντικά-Δημόσια κτήρια, Αικ.
Ζωγράφου, Καλλιόπη Μπόντα-Ντουμανάκη, Σιάτιστα 2014 Η ζωή και το έργο του σιατιστινού λογίου
Δημητρίου Αργυριάδη, Σιάτιστα 2015 Οι Μουσικοί της Σιάτιστας, Σιάτιστα 2017. Η άυλη πολιτιστική
κληρονομιά της Σιάτιστας, Σιάτιστα 2017 Η ομιλία του Αθανασίου Αργυριάδη στη θεμελίωση του Τραμπαντζείου Γυμνασίου Σιατίστης στις 24 Μαρτίου του 1888, Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου, Καλλιόπη ΜπόνταΝτουμανάκη, στο περιοδικό «Τα Εκπαιδευτικα», Τεύχος 109-110 (Ιανουάριος-Ιούνιος 2014).
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Δημήτρης Ιορδ. Καρασάββας, Πτυχιούχος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(«Ελληνικός Πολιτισμός»), ερευνητής, ποιητής

Η ΝΑΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ:
ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Άποψη της μεσοπολεμικής Νάουσας (Ε.Ο. - Ελληνικός Οδηγός, 1929, ανατ. 2013)

1. Εισαγωγικά

Ό

πως για τη Βέροια, (1, Καρασάββας, 2017), όμοια και για τη Νάουσα, η δεκαετία 19201930, με τις πολιτικές και στρατιωτικές αναταράξεις της επηρεάζει την ελληνική κοινωνία ποικιλοτρόπως, και βεβαίως τις περιοχές των «Νέων Χωρών». Η Νάουσα αυτής
της περιόδου, μέσα στο γενικό κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας προσπαθεί να ενταχθεί
στη νέα εθνική πολιτική, κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Την πόλη συνοδεύει μια
βαριά κληρονομιά και μια εξίσου ισχυρή φήμη. Υπήρξε, ήδη από τον 19ο αι., η πρώτη πόλη της
Μακεδονίας όπου εμφανίστηκε βιομηχανική κίνηση, ενώ στις αρχές του 20ου αι. αποτελούσε
το πιο οργανωμένο βιομηχανικό κέντρο της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, (2, Μίντσης, α΄,
1995). Στη μεσοπολεμική περίοδο, θα την ξεπεράσει η Έδεσσα σε βιομηχανική παραγωγή, λόγω των ισχυρών υδατοπτώσεών της και της καλύτερης γεωγραφικής θέσης της, (3, Μίντσης, β΄,
1995). Ωστόσο, διακρίνεται, την ίδια περίοδο, για τη βιομηχανικής της κίνηση, με τις βαμβακουργίες, τις εριουργίες και τα εριοκλωστήριά της, καθώς επίσης τη σχοινοποιεία, τους υδρόμυλους και τις βιοτεχνίες της, (4, Βαλταδώρος, 1995). Πόλη με ανθηρό παρελθόν, η Νάουσα
αυτής της περιόδου, εξακολουθεί να συγκαταλέγεται, μαζί με την Έδεσσα και τη Βέροια, ανάμεσα στις τρεις «πρώτες βιομηχανικές πόλεις» της Μακεδονίας (5, Μπάϊτσης, 1997).
2. Ένας Επαγγελματικός Οδηγός
Προκειμένου να αντλήσουμε πληροφορίες για τη μεσοπολεμική Νάουσα στηριζόμαστε σε
έναν Επαγγελματικό Οδηγό της εποχής (1929), τον «Ελληνικό Οδηγό» (6), ο οποίος μας παρέ-
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χει τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να σχηματίσουμε εικόνα (έστω εν μέρει), για τη Νάουσα της
εξεταζόμενης περιόδου. Να σημειωθεί ότι στο εξώφυλλο της επετειακής επανέκδοσης / ανατύπωσης του «Ελληνικού Οδηγού» (α΄ μέρος) για τη Μακεδονία, μαζί με άλλες μακεδονικές πόλεις προβάλλεται και η Νάουσα (λεπτομέρειες για τον Ε.Ο. βλ. 1, Καρασάββας).
3. Η Νάουσα στα 1929
α. Διοικητικά
Αυτήν την περίοδο, η Νάουσα, όπως και η Βέροια, ανήκει στο Ν. Θεσσαλονίκης. Υπάγεται
στην Επαρχία Ημαθίας, με πρωτεύουσα τη Βέροια. Ο πληθυσμός της επαρχίας συνολικά ανέρχεται σε 54.139 κατοίκους (αρ. 27.589), ενώ περιλαμβάνει 2 Δήμους (Βεροίας και Ναούσης),
28 Κοινότητες, και 73 Χωριά και Συνοικισμούς. Η Νάουσα, σε ό,τι αφορά τα διοικητικά, ανήκει στη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας και το Ν. Θεσσαλονίκης, ενώ οργανωτικά υπάγεται στη
Β΄ Υποδιοίκηση Βεροίας (6).
β. Πολιτικά
Αυτή την περίοδο, και μετά τις Εκλογές του 1928, ως Βουλευτές της Περιφέρειας Ημαθίας
(ή και Βεροίας), αναφέρονται οι Α. Βουτυράς, Ν. Τζερμιάς, Ι. Παπαδάκης, Β. Αγγέλης (6). Όλοι τους εκλέχτηκαν με το ψηφοδέλτιο του Κόμματος των Φιλελευθέρων (1).
γ. Για την πόλη γενικά
Ο Ε.Ο., όπως και στην περίπτωση της Βεροίας, ξεκινά την παρουσίαση της Νάουσας (σ.
104-107), με ένα εισαγωγικό κείμενο, με μορφή εγκυκλοπαιδικού λήμματος, όπου και παρέχονται γενικά πληροφορίες σχετικές με τη γεωγραφική θέση, την ιστορία, την αστική τοπιογραφία, τις φυσικές καλλονές, τον πληθυσμό και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της πόλης. Το
κείμενο έχει ως εξής:
«Η Νάουσα, κατέχουσα την θέσιν της αρχαίας πόλεως Κιτίου, ήρξατο συνοικιζόμενη από
των αρχών της Ε΄ μ.Χ., εκατονταετηρίδος. Το φύσει γόνιμον της πέριξ χώρας την ανήγαγε ταχέως εις μεγάλον βαθμόν ευημερίας, λόγω δε της θέσεώς της, επί ασφαλούς οροπεδίου του
Βερμίου όρους, ήτο οχυρωτάτη και κατόρθωνε να ανθίσταται εις τας επιδρομάς των βαρβάρων.
Από του ΙΕ΄ αιώνος, όπως και ολόκληρος η Μακεδονία, υπήχθη εις τον τουρκικόν ζυγόν χωρίς
όμως ουδέποτε να απολέση τον εθνικόν αυτής χαρακτήρα. Κατά την Ελληνικήν επανάστασιν οι
Ναουσαίοι διεκρίθησαν περισσότερον των άλλων Μακεδόνων, λαβόντες τα όπλα τω 1822 υπό
την αρχηγίαν των Καρατάσου, Ζαφειράκη και Αγγελή Γάτσου. Στερούμενοι όμως συνδέσμου
προς τους λοιπούς επαναστάτας και απομεμονωμένοι, επολιορκήθησαν υπό του ΑβδούλΑμπούτ πασά ο οποίος γενόμενος κύριος της πόλεως παρέδωσεν αυτήν εις το πυρ και την σφαγήν και απήγαγεν αιχμαλώτους πολλούς εκ των κατοίκων της. Και πάλιν όμως η Νάουσα ταχέως ανέλαβε εκ της καταστροφής και ευρίσκετο εις πλήρη άνθησιν όταν ο νικηφόρος Ελληνικός
στρατός την απηλευθέρωσεν εκ της δουλείας την 17ην Οκτωβρίου 1912.
Η σημερινή πόλις κείται επί μικρού οροπεδίου του όρους Τούρλα (κλάδου του Βερμίου)
άνωθεν της μεγάλης Μακεδονικής πεδιάδος της οποίας η θέα εκείθεν είναι μαγευτική και
πλησίον αφθόνων ρεόντων υδάτων, βοηθούντων μεγάλως την ανεπτυγμένην βιομηχανίαν της.
Η ρυμοτομία της όπως όλων των Μακεδονικών πόλεων δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον.
Έχει όμως καλάς οικοδομάς, αι οποίαι βοηθούσης και της γραφικής θέσεως της πόλεως δίδουν εις αυτήν ευάρεστον όψιν. Κυριώτεραι οδοί είναι αι: Ζαφειράκη, Τριανδρίας και Βασιλέως Γεωργίου, υπάρχουν δε και τρεις πλατείαι: των Ηρώων του 1821 (κοιν. Κιόσκη), ιστορική διά τον εκεί απαγχονισμόν των Ναουσαίων επαναστατών (1821), της Ελευθερίας (κοιν.
Καμένα) και των Αλωνίων.
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Μεταξύ των λειψάνων της αρχαίας πόλεως της οποίας την θέσιν κατέχει η σημερινή
Νάουσα, σπουδαιότερον είναι το αποκαλυφθέν τω 1929 δάπεδον αρχαίας οικίας κεκαλυμμένον διά μωσαϊκών του Δ΄ ή
Ε΄ π.Χ. αιώνος.
Η πόλις και τα περί αυτήν
έχουσι πληθώραν φυσικών καλλονών αι οποίαι συγκεντρούσι
πολλούς παραθεριστάς. Αι σπουδαιότεροι των τοποθεσιών τουτων είναι: το Σπήλαιο, ο Παπαράδος, ο Αγ. Θεολόγος, ο Αγ. Νικόλαος με τας μαγευτικάς πηγάς
του από των οποίων υδρεύεται
και ηλεκτροφωτίζεται ολόκληρος
η Νάουσα, ο Αγ. Ηλίας, ο Αγ.
Σωτηρης, η Υπαπαντή, το δάσος
Κανέλη (Ιταλικά), ο Έξω Πρόδρομος, τα Ισβόρια, οι Ζτουμπάνοι με τους καταρράκτας των.
Ο πληθυσμός του δήμου
Από τον «Ελληνικό Οδηγό»
Ναούσης κατά την απογραφήν
του 1928 ανήρχετο εις 10.438 (5.034), εξ ων 10.250 (άρρ. 4.915) της πόλεως μόνης, οι δε λοιποί
των περί αυτήν συνοικισμών Άνω Βέρμιον ή Άνω Σέλι (κτ. 83) και Νέα Στρούμτσα (κάτ. 105).
Η Νάουσα είναι σπουδαίον βιομηχανικόν κέντρον και τούτο χάρις εις τα περί αυτήν αφθόνους ροάς υδάτων τα οποία χρησιμοποιούνται ως κινητήριος δύναμις. Η νηματουργία, η εριουργία και η σχοινοποιϊα αντιπροσωπεύονται υπό 10 εργοστασίων (υφαντηρίων, κλωστηρίων,
νηματουργείων κλπ.), με 2.000 εργάτας περίπου. Επίσης υπάρχει εν κεραμοποιείον και πολλά
βιοτεχνικά εργαστήρια (μεταξουργεία, αλευρόμυλοι, κλωστήρια, υδροτριβαί, πλεκτήρια, σησαμελαιοτριβεία κλπ.). Το εμπόριον της πόλεως περιστρέφεται περί τα βιομηχανικά προϊόντα των
εργοστασίων. Εισάγονται αι πρώται δι’ αυτά ύλαι και εξάγονται νήματα, μάλλινα και βαμβακερά υφάσματα, σαγάκια (μάλλινα εγχώρια χονδρά), είδη κεραμοποιϊας και κλωσταί μετάξης.
Εκτός των βιομηχανικών προϊόντων η Νάουσα έχει επίσης εξαγωγικόν εμπόριον κτηνοτροφικών και γεωργικών προϊόντων μεταξύ των οποίων ο πεφημισμένος οίνος Ναούσης, βούτυρα,
τυριά, άνθρακες, ξυλεία, ντομάτες, κουκούλια κλπ.
Από απόψεως κοινωνικής και πνευματικής κινήσεως η Νάουσα λόγω του ότι έχει πληθυσμόν καθαρώς βιομηχανικόν είναι μάλλον καθυστερημένη. Υπάρχουν εν τούτοις πολλά σωματεία κοινωνικά και φιλανθρωπικά αρκετής δράσεως. Μεταξύ των άλλων αξιόλογος είναι η νυκτερινή σχολή εργατών με μαθητικόν κινηματογράφον, ραδιόφωνον, όργανα Φυσικής, χημείας,
πίνακας ζωολογίας, φυτολογίας και γεωγραφίας, εργαστήρια κλπ.» (6).
Σε ό,τι αφορά τα πληθυσμιακά δεδομένα πρέπει να σημειωθεί ότι, ο Δήμος Νάουσας το 1929,
παρουσιάζει μία αύξηση στους κατοίκους (10.438), σε σχέση με την Απογραφή του 1920, όπου καταμετρήθηκαν 8.483 κ. στον Δήμο (συν οι 15 κ. του Α. Σελίου), (7, Μήτσιαλα-Ζεγκίνη, 2001).
δ. Συγκοινωνίες
Σε ό,τι αφορά τη σιδηροδρομική σύνδεση, ο Ε.Ο. μας πληροφορεί ότι η γραμμή Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου διέρχεται και από τους ενδιάμεσους σταθμούς «Γιδά, Βερροίας, Νιαούσης» (6). Παράλληλα, αυτή την περίοδο καταβάλλονται προσπάθειες για την λειτουργικότητα
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των επαρχιακών οδών που συνδέουν τη Νάουσα και τη Βέροια με τις όμορες περιοχές (8, Παπαδάκης, 1974).
ε. Εκκλησιαστικά
Η Νάουσα ανήκει στην «Ιερά Μητρόπολη Βερροίας και Ναούσης», που είναι η ανώτερη εκκλησιαστική αρχή της περιοχής, και στην οποία υπάγονται συνολικά «55 ενοριακοί ναοί, 65 ιερείς, 82 εξωκκλήσια-παρεκλήσια και 2 μοναί. Μητροπολίτης αυτής της περιόδου είναι η Α. Σ. ο
κ. Πολύκαρπος, που φέρει και τον τίτλο «Υπέρτιμος και Έξαρχος Θετταλίας» (6). Πρόκειται για
τον Πολύκαρπο Σακελλαρόπουλο (1878-1943), που είχε εκλεγεί το 1927 Μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης και παρέμεινε στην θέση αυτή μέχρι τον θάνατό του (9, Κολτσίδας, 2012). Σε
ό,τι αφορά τη Νάουσα, αυτή την περίοδο, Αρχιερατικός Επίτροπος είναι ο Ι. Μαρκιανίδης.
Στην πόλη λειτουργούν 8 Ναοί. Πρόκειται για τους: Αγ. Μηνά, Αγ. Γεωργίου, Παναγιάς Μεταμορφώσεως, Παναγιοπούλας, Υπαπαντής, Αγ. Παρασκευής, Αγ. Δημητρίου και Ιωάννου του
Προδρόμου. Επίσης κατονομάζονται και 7 Ιερείς. Είναι οι: Ι. Βαρβέρης, Α. Ράκας, Ι. Κασάπης,
Σταματόπουλος, Α. Σαββατόπουλος, Παΐσιος Ραφαηλίδης και Θ. Γκερλές (6).
στ. Δημοτική Αρχή
Δήμαρχος της πόλης, αυτή την περίοδο, είναι ο Γ. Περδικάρης (6). Ο Γεώργιος Περδικάρης, ο επονομαζόμενος και «Τζιών», θήτευσε Δήμαρχος Ναούσης από το 1925 μέχρι το 1933,
και «πρόσφερε τα μέγιστα στον τόπο του» (10, Μπάϊτσης, 2014/2017). Το 1929, σύμφωνα με
τον Ε.Ο., Πάρεδροι είναι οι, Π. Χατζηιωάννου, Γ. Τσιότσιος και Εμμ. Τουρμπάλης. Την ίδια
περίοδο, «το Δημοτικόν Συμβούλιον αποτελείται από τους, Χ. Πετρίδη, Α. Κουλτζή, Δ. Πασαλάρη, Ε. Κοντόπουλο, Π. Χρηστίνα, Γ. Τούπο, Γ. Γιαννόπουλο, Σ. Καραγιοβάνο, Χ. Ιωαννίδη, Χ.
Παπαδόπουλο, Γ. Μπαϊτάση, Α. Μπουρδάνο, Δ. Σκούρτα, Β. Γαλανό, Ι. Μπάτσαλα, Σ. Φετλή, Θ.
Αρνή και Α. Καραμπατζό» (6).
ζ. Δικαστικές Υπηρεσίες
Στη Νάουσα αυτής της περιόδου λειτουργούν Ειρηνοδικείο και Υποθηκοφυλακείο. Στο
Ειρηνοδικείον προϊστάμενος είναι ο Ειρηνοδίκης Σ. Βέτσικας, ενώ στο Υποθηκοφυλακείον, ο
Υποθηκοφύλαξ Κ. Σακελλαρίου (6).
η. Αστυνομία
Η πόλη έχει δικό της Αστυνομικόν Τμήμα, με Διοικητή τον Υπομοίραρχο Π. Μπελεγράτη (6).
θ. Επικοινωνίες
Λειτουργεί επίσης Ταχυδρομείον-Τηλεγραφείον-Τηλεφωνείον. Στο Γραφείον Τ.Τ.Τ. προΐσταται ο Α. Παπαδουράκης (6).
ι. Δασαρχείο
Στις Δασικές Υπηρεσίες σημειώνουμε τη λειτουργία Δασαρχείου, αλλά και Φυτώριου. Στο
Δασαρχείον (Β΄) προΐσταται ο Δασάρχης Λ. Καλογερόπουλος. Στο Φυτώριον Ναούσης, Διευθυντής είναι ο Π. Βλαχόπουλος (6).
ια. Εκπαίδευση
Σύμφωνα με τον Ε.Ο., η Νάουσα αυτής της περιόδου καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες
της, με ένα Γυμνάσιο, τέσσερα Δημοτικά Σχολεία, ένα Νηπιαγωγείο και μία Νυκτερινή Σχολή.
Το Γυμνάσιον (6), είναι το φημισμένο Λάππειον, που φέρει το όνομα των Δωρητών του Αφών
Λάππα (11, Βαλσαμίδης, 2014), και το οποίο, αυτήν την περίοδο, λειτουργεί ήδη σε οργανωμέ-
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νη βάση (12, Μάλλιος, 2014/2017). Γυμνασιάρχης είναι ο Α. Παπαοικονόμου, ενώ ως Καθηγηταί υπηρετούν οι: Γ. Ιωαννίδης, Β. Χατζηανδρέου, Κ. Περισοράτης (Φιλόλογοι), Σ. Δημόπουλος (Φυσικός), Δ. Τσόλης (Μαθηματικός), Α. Παπαδόπουλος (Θεολόγος), Α. Καζαντζής (Ωδική) και Α. Φωστηρόπουλος (Γυμναστής) (6). Στα 4 Δημοτικά Σχολεία της πόλης, Διευθυντές
είναι οι: Ε. Παράσχης (Αο), Ι. Παράσχης (Βο), Ν. Βαϊνανίδης (Γο) και Ν. Μπέρσος (Δο) (6). Για
το 4ο Δ. Σ., το Σεφέρτζειον θυμίζουμε ότι ολοκληρώθηκε το 1915, με Δωρεά του Βιομήχανου
Σεφερτζή (13, Οικονόμου, 1997). Στην πόλη λειτουργεί και Νηπιαγωγείον (6), που ανεγέρθηκε
μετά από πρωτοβουλία των Οσλιανιτών Ναουσαίων (13). Επίσης, λειτουργεί και Νυκτερινή
Σχολή, με 150 μαθητές, και Διευθυντή τον Ε. Παράσχη (6).
ιβ. Φιλανθρωπικά Ιδρύματα
Ο Ε.Ο. μας πληροφορεί ότι, αυτή την περίοδο, λειτουργεί στην πόλη, Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με Προϊστάμενο τον Ν. Δουλγεράκη (6).
ιγ. Σύλλογοι και Σωματεία
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ποικίλοι Σύλλογοι, Σωματεία και Συντεχνίες, με την κοινωνική, κοινωφελή, αθλητική και επαγγελματική δραστηριότητά τους.
Γενικού ενδιαφέροντος. Στη Νάουσα, αυτής της περιόδου, οι Σύλλογοι που λειτουργούν
είναι οι εξής: Ο Σύλλογος Νέων η «Αθηνά», με 200 μέλη και Πρόεδρο τον Φ. Οικονόμου. Ο
Γυμναστικός Σύλλογος «Ακρίτας», με 80 μέλη και Πρόεδρο τον Αν. Τερζόπουλο (6). Ο «Ακρίτας», ιδρύθηκε το 1928, από πρόσφυγες Ποντίους, και είναι ο πρώτος Σύλλογος στη Νάουσα με
αθλητικό προσανατολισμό (14, Μαυρίδου-Χατζηστυλλής, 2016). Επίσης οι: Σύλλογος Δεσποινίδων η «Μέριμνα», με 60 μέλη και Πρόεδρο την Π. Κοκκίνου, Σύλλογος Μακεδονομάχων ο
«Παύλος Μελάς», με 125 μέλη και Πρόεδρο τον Ε. Γκαρνέτα, Σύλλογος «Πολυτέκνων», με 75
μέλη και Πρόεδρο τον Ι. Αδαμίδη (6). Ακόμη, η «Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυρίων», με 400 μέλη
και Πρόεδρο τον Κ. Οικονόμου, καθώς και η «Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών», με 115 μέλη
και Πρόεδρο την Μαρ. Βαϊνανίδου (6).
Επαγγελματικοί: Στον τομέα αυτόν, ο Ε.Ο. σημειώνει τη λειτουργία των παρακάτω Σωματείων: ο Σύνδεσμος Εμπόρων και Παντοπωλών, με 112 μέλη, και Πρόεδρο τον Γ. Αλδάκο,
Γραμματέα τον Στ. Ξανθίδη, Ταμία τον Γ. Κατή, και Συμβούλους τους Δ. Μπίλλη και Ζαφ.
Μπίλα (6). Επίσης, η Συντεχνία Αυτοκινητιστών, με 30 μέλη και Πρόεδρο τον Δ. Μπατάκη, καθώς και ο Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός, με 75 μέλη και Πρόεδρο τον Περ. Χαρούλη
(6). Επιπρόσθετα, οι Συντεχνίες: των Ιχθυοπωλών, με 15 μέλη και Πρόεδρο τον Ι. Μπάτσαλα,
των Κρεοπωλών, με 30 μέλη και πρόεδρο τον Γ. Μπάντσιο, των Κτιστών και Μαραγκών, με 120
μέλη και Πρόεδρο τον Ι. Παπαγιάννη, των Ραπτών, με 14 μέλη και Πρόεδρο τον Ζ. Μπούρα,
και των Υποδηματοποιών, με 30 μέλη και Πρόεδρο τον Δ. Σουρολάμτα (6).
ιδ. Επαγγελματίες
Ο Ε.Ο. ολοκληρώνει την παρουσίαση της Νάουσας με αναφορά του στους Επαγγελματίες.
Να σημειωθεί ότι εμβόλιμα στο κείμενο για τη Νάουσα καταχωρούνται και δύο τετράστηλες
διαφημιστικές ρεκλάμες, που αφορούν Αντιπροσώπους της «Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας». Πρόκειται για τον Πράκτορα Εφημερίδων Β. Μαρνέρη (σ. 105), και τον Βιβλιοχαρτοπώλη Γ. Παράσχη (σ. 107). Στον επαγγελματικό κατάλογο, με την ένδειξη «Επαγγελματίες Νάουσας» (σ. 107), καταγράφονται, με αλφαβητική σειρά, 42 διαφορετικοί επαγγελματικοί χώροι.
Στον κατάλογο του Ε.Ο., που εδώ παρουσιάζεται φωτοαναστατικά, καταχωρούνται οι παρακάτω επαγγελματικοί χώροι (σε παρένθεση ο αριθμός των επαγγελματιών): Αλευροπωλεία (2),
Βιβλιοχαρτοπωλεία (1), Γανωτήρια (1), Γεωπόνοι (1), Δερματέμποροι (2), Δικηγόροι (5), Έ-
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μποροι (3), Επιπλοποιεία (1), Εριουργεία (3), Εφημερίδες (1 Πρακτορείο), Ζαχαροπλαστεία (4),
Ηλεκτροπαραγωγής (2 Εργοστάσια), Ιατροί (5 σύνολο – 2 Μιαευτήρες+3Παθολόγοι), Καπνοπωλεία (1), Καφενεία (3), Κεραμοποιεία (1), Κλωστήρια (1),
Κουρεία (8), Κυλινδρόμυλοι
(1), Λαναριστήρια (1), Μεταξουργεία (2), Νηματουργίας (3
Εργοστάσια), Οικοδομήσιμαι
Ύλαι (3 Καταστήματα), Οινέμποροι (1), Οινοπνευματοποιεία (2), Οπωροπωλεία (1),
Παντοπωλεία (75), Πλεκτήρια
(4), Ραπτομηχαναί (1 Υποκατάστημα), Σησαμελαιοτριβεία (3),
Σιδηροπωλεία (1), Σιδηρουργεία (8), Συμβολαιογράφοι (1),
Σχοινοποιεία (1), Τράπεζαι (1
Υποκατάστημα), Τυρέμποροι
(2), Υδροτριβεία (3), Υφαντουργεία (2), Υφάσματα (7 Κατάστήματα), Φαρμακεία (2), Ψιλικά (4 Καταστήματα) και Ωρολογοποιεία (1). (6).
Αν και δεν αναφέρονται
στον παραπάνω κατάλογο, είναι επιβεβαιωμένο ότι, αυτήν
την περίοδο, λειτουργούν στην
πόλη Μύλοι και Φούρνοι (15,
Χαριτίδου-Μαυρουδή, 1997).
Επίσης, το 1929, εκδίδονται
στην πόλη δύο Εφημερίδες, η
«Πρόοδος Ναούσης» και η «Εφημερίς Λαού Ναούσης» (16,
Μπάϊτσης, 1992). Για τον ιατριΕπαγγελματίες Νάουσας
κό και φαρμακευτικό χώρο, η
έρευνα έχει ταυτίσει τους κατάχωρηθέντες στον κατάλογο (17, Κουκούλος, 2010). Συνολικά για τα ονόματα των επαγγελματιών, πρέπει να σημειωθεί ότι, διεσώθησαν στην συλλογική μνήμη της πόλης, αφού μέσω των
απογόνων διατήρησαν την επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητά τους.
4. Επιλογικά
Ολόκληρη η δεκαετία του 1920, με τα συγκλονιστικά γεγονότα της, δημιουργεί ένα περιβάλλον αβεβαιότητας το οποίο είναι απαγορευτικό για την όποια οικονομική σταθερότητα. Η
Νάουσα, αυτής της περιόδου, βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Τα δε επαγγέλματα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες σχετίζονται με τις ανάγκες του κοινού, ενώ παράλληλα μαρτυρούν και τις
κοινωνικές διεργασίες που σημειώνονται στην πόλη. Αυτά συνδέονται με τη γενική εικόνα της
Νάουσας, μιας πόλης με ισχυρή αστική τάξη, αλλά και πολυπληθή λαϊκή τάξη. Ο πληθυσμός
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της πόλης έχει αυξηθεί, μετά και την εγκατάσταση των προσφύγων, ενώ στα εργοστάσια και τα
εμπορικά απασχολείται ένα εργατικό δυναμικό που προέρχεται κυρίως από τα λαϊκά στρώματα
(18, Ξυνάδας, 2014/2017).

Ολόκληρη η Ημαθία το 1929 ανήκε στο Νομό Θεσσαλονίκης (Ε.Ο. – Θεσσαλονίκη, Ε.Ο. 1929, ανατ. 2013)
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Περίληψη. Από τον «Ελληνικό Οδηγό» του 1929, όπου παρουσιάζονται οι απελευθερωμένες
μακεδονικές πόλεις, επιχειρείται η περιγραφή της Νάουσας του Μεσοπολέμου. Τα στοιχεία που
μας παρέχει ο Ε.Ο., μας βοηθούν να αντιληφθούμε τις ευρύτερες διεργασίες στο κοινωνικοοικονομικό πεδίο. Φημισμένο βιομηχανικό κέντρο, η μεσοπολεμική Νάουσα προσπαθεί να
σταθεροποιηθεί μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Στον Ε.Ο. καταχωρούνται 42 διαφορετικοί επαγγελματικοί χώροι, που μας παρέχουν τα αναγκαία στοιχεία, τόσο για την οικονομική κατάσταση, όσο και την κοινωνική διαστρωμάτωση της πόλης.
Δημήτρης Ιορδ. Καρασάββας, Πτυχιούχος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου («Ελληνικός Πολιτισμός»), ερευνητής, ποιητής

Ο

Δημήτρης Ιορδ. Καρασάββας γεννήθηκε στη Βέροια το
1956. Είναι Δημοσιογράφος και εργάστηκε σε τοπικές
Εφημερίδες και το Ραδιόφωνο. Υπήρξε Εκδότης της Δεκαπενθήμερης Αστικής Εφημερίδας «Οι Καιροί» (1993-2012).
Ήταν Συνεργάτης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στο
Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα «Βέροια: Μητρόπολις της Μακεδονίας» (2000-2002) και του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών στο
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Εφορείας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βεροίας (20032008). Ήταν Συνεργάτης και του Μουσείου Εκπαίδευσης Βεροίας (2007-2011).
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ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΣΗΣ
ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Μέτοχοι της Εταιρείας Γρ. Τσίτση - Νάουσα (αρχείο Δημητρίου Μπάιτση)

Η

Νάουσα χτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου με το ποτάμι μας την Αράπιτσα να τη
διασχίζει, με τους καλλιεργημένους αγρούς της και το πολύ πράσινο, τη βαθειά και
πλούσια ιστορία της έχει μια ιδιαίτερη ταυτότητα στον βορειοελλαδυχό χώρο, που εμείς
οι Ναουσαίοι τιμούμε και θα τιμούμε πάντα.
Μακρινή μάνα της Νάουσας θεωρείται η Αρχαία Μίεζα, το Νυμφαίο της οποίας ανακαλύφθηκε κοντά σε γέφυρα της Αράπιτσας, στη θέση Ισβόρια. Η Μίεζα, σύμφωνα με τον Στέφανο Βυζάντιο, αρχαίο Έλληνα συγγραφέα, ήταν «Πόλις Μακεδονίας, ή Στρυμόνιον εκκαλείτο από
Μιέζης θυγατρός Βέρητος του Μακεδόνος, ως Θεαγένης εν Μακεδονικής Βέρης γαρ τρεις εγέννησε, Μίεζαν, Βέροιαν, Όλγανον αφ ων ποταμός επώνυμος και τόπος Στρυμόνος». Η Μίεζα και η
Βέροια δίνουν τα ονόματά τους σε δύο πόλεις της Ημαθίας. Ο δε Όλγανος, του οποίου η προτομή χρονολογείται από τον 2ο μ.Χ αιώνα και βρέθηκε κοντά στον ποταμό Αράπιτσα, ίσως δίνει το αρχαίο όνομα του ποταμού της Νάουσας. Η Αράπιτσα, το φυσικό αυτό φαράγγι με την
ιδιαιτερότητά του, χωρίζει την πόλη στα δύο. Το όνομά του προκύπτει από δύο εκδοχές: το Αράπη > Αράπιτσα, λόγω των αυτοφυών βρύων που κάνουν τα πεντακάθαρα ορμητικά νερά της
να φαίνονται μαύρα και της Ιεράς Πίσσας (Πίσσα είναι η ποτίστρα).
Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι παλαιότεροι κάτοικοι της περιοχής ήταν οι Βρύγες, δηλαδή οι
μεταγενέστεροι Φρύγες. Ξακουστοί δε βασιλιάδες των Φρυγών ήταν ο Μίδας και ο Γόρδιος. Ο
Μίδας φαίνεται να έχει τους περίφημους κήπους του με τα εξηκοντάφυλλα ρόδα στην περιοχή
του Βερμίου, όπου λάτρευε τον Διόνυσο, θεό του κρασιού και της χαράς. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι ο Φίλιππος ο Β΄ έστειλε το γιό του Αλέξανδρο στο Νυμφαίο της Μίεζας μαζί με τον
Αριστοτέλη, όπου ο μεγάλος φιλόσοφος απερίσπαστα μπορούσε να διδάξει. Η επίδραση της
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διδασκαλίας του άλλωστε, διακρίνεται και στην παράσταση της Κρίσεως του μεγάλου τάφου
των Λευκαδίων της Νάουσας. Στη συνέχεια η Μίεζα, η πόλη της Σχολής του Αριστοτέλη χάνεται και εμφανίζεται πολύ αργότερα στην περιοχή που ονομάζουμε Παλιονάουστα. Κατά τον
14ο και 15ο αιώνα έδρασαν εδώ δύο σημαντικές προσωπικότητες: ο Άγιος Θεοφάνης, ο μετέπειτα πολιούχος της πόλης και ο στρατηγός των Τούρκων Γαζή Εβρενός. Οι δυο τους κατάφεραν να κατεβάσουν τους κατοίκους στη θέση της σημερινής πόλης και να την χτίσουν δίνοντάς
της σπουδαία προνόμια. Στην περίοδο της τουρκοκρατίας η πόλη είναι η Νάουσα για τους Έλληνες και η Αγοστός για τους Τούρκους, το όνομα της δε σύμφωνα με ερευνητές το παίρνει είτε
από το ρήμα νάω-ρέω, Νάουσα- Ρέουσα, είτε από κάποιο ελληνορωμαϊκό όνομα, Νέα Αυγούστα. Ως το τέλος του 18ου αιώνα η πόλη ζει αρμονικά, αφού είναι υπό την προστασία της Βαλιδέ Σουλτάνας και γνωρίζει οικονομική ευμάρεια.
Εγκαίνια σχοινοποιείου στη Νάουσα
(αρχείο Δημητρίου Μπάιτση)

Οι κάτοικοι της πόλης, αναμφισβήτητα Έλληνες, ασχολούνται
με την καλλιέργεια του αραβοσίτου
και της αμπέλου από την οποία και
παρασκεύαζαν το περίφημο κρασί
της Νάουσας. Παράλληλα οι Ναουσαίοι ασχολούνται και με την
σηροτροφία, το εμπόριο και τις
τέχνες, την υφαντική, την οπλοποιία, την ξυλογλυπτική και την βαφική. Λέγεται ότι υπήρχαν σαράντα
μικρές βιοτεχνίες που τα προϊόντα τους έφταναν ως την Οδησσό, την Βιέννη και την Λειψία. Η
ευμάρεια της πόλης αντανακλάται και στον εξωραϊσμό της με περίτεχνα κτίρια, δημόσια και
ιδιωτικά, που χαρακτηρίζονται από την μακεδονική αρχιτεκτονική. Η συμμετοχή των Ναουσαίων στην επανάσταση του 1821 εξοργίζει τον Σουλτάνο που τον Απρίλιο του 1822 στέλνει
στρατεύματα και καταστρέφει ολοσχερώς την πόλη καίγοντάς την.
Αυτή λοιπόν η Νάουσα, η γνωστή για τη βιομηχανία της τους δύο τελευταίους αιώνες, καθιερώθηκε διεθνώς με τα προϊόντα της. Από τον προπερασμένο αιώνα μέχρι και τον Β΄ Πγκόσμιο Πόλεμο αποτέλεσε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Με τη συμμετοχή Ναουσαίων, αλλά και ανθρώπων απ’ όλη την Ελλάδα, η βιομηχανία της
πόλης δημιουργήθηκε, μεγαλούργησε, μεσουράνησε και χάθηκε ανεπιστρεπτί. Αυτή τη βιομηχανία την έστησαν άνθρωποι πλούσιοι, που διέθεσαν κεφάλαια, μόρφωση, οράματα, αλλά και
άνθρωποι φτωχοί που κατέθεσαν τον εαυτό τους στους χώρους της δουλειάς αψηφώντας παντελώς τους κινδύνους, ακόμη και για την ίδια τους την ζωή. Ψάχνοντας το παρελθόν της πόλης θα
δούμε ότι πριν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, στην αχανή τότε οθωμανική αυτοκρατορία όπου δεν ισχύουν οικονομικές επιβαρύνσεις, πρώτη η Νάουσα ανέπτυξε το εμπόριο αλλά
και τις τέχνες (σε οργανωμένη μορφή βιοτεχνιών) όπως η υφαντική, η οπλοποιία, η ξυλογλυπτική, η ζωγραφική κ.α.
Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι πολύ πριν την επανάσταση του 1822 στη Νάουσα, όπως
και σε όλους τους τόπους, υπήρχε ταξικός διαχωρισμός με βάση την οικονομική επιφάνεια του
καθενός. Διακρίνουμε τους κτηματίες τσιφλικάδες, που ήταν ευνοημένοι από το παλιό κατεστημένο των Τούρκων (Μάμαντης, Περδικάρης, Χ"Δημήτρης, κ.α.) και τους βιοτέχνες και μεγαλέμπορους, που λόγω της προσωπικής επικοινωνίας τους με την Ευρώπη μυήθηκαν στα ιδεώδη της Γαλλικής επανάστασης (Χ"Χειμώνας, Σιώμος, Ζαφειράκης, Θεοδοσίου κ.α.). Τέλος
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και προεπαναστατικά, εμφανίζονται και άλλες δύο τάξεις: εκείνη των μεσαίων (νοικοκυραίων)
και η τάξη των φτωχών.
Στην μεταεπαναστατική Νάουσα, όταν πλέον η πόλη αρχίζει να γίνεται βιομηχανική μητρόπολη των Βαλκανίων, διακρίνουμε κα πάλι τις τρεις τάξεις: αυτή των τσορμπατζήδων
(πλουσίων με διεθνείς οικονομικές συναλλαγές), την μεσαία τάξη που περιελάμβανε τεχνίτες,
αγρότες κτηματίες, και την τάξη των φτωχών.

Οικογένεια βιομηχάνου Ι. Τουρπάλη (αρχείο Δημητρίου Μπάιτση)

Η πρώτη τάξη των τσορμπατζήδων συνιστούσε μια μικρή κλειστή κοινωνία. Σε όλες τις
εκδηλώσεις τους τόσο στις κοινωνικές όσο και στην ιδιωτική τους ζωή παρατηρούμε τη σύσφιξη των σχέσεων με συγγενικούς δεσμούς. Κάθε δυο τρεις γενιές παντρεύονταν μεταξύ τους και
συγγένευαν. Τα σπίτια τους ξεχωρίζουν σαν τα μεγαλύτερα αρχοντικά της πόλης. Ο λαός τους
σέβεται και ίσως τους φοβάται. Τα παιδιά τους έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Η τάξη αυτή εκτός της οικονομικής διαχείρισης της πόλης καθορίζει και την
πολιτική ζωή του τόπου ως το 1906-1908. Επιβάλει δια του τρόπου της τον πολιτικό άρχοντα της
πόλης, που συνήθως με την ψήφο του ακολουθεί ο λαός. (Εκλογές για την ανάδειξη των τοπικών
αρχόντων γινόταν στη Νάουσα προεπαναστατικά και μετά την επανάσταση από το 1860.) Ο άρχοντας αυτός στήριζε και επέβαλε ουσιαστικά και απροκάλυπτα τα συμφέροντα της τάξης του και
για την εφαρμογή τους διέθετε έμμισθους καβάζηδες (φύλακες) και τσιράκια (δωροδοκούμενους
λακέδες). Αργότερα, η τάξη των πλουσίων περιοριζόμενη στα οικονομικά της συμφέροντα άρχισε
να μην ενδιαφέρεται για την παραταξιακή πολιτική της Νάουσας άμεσα αλλά μόνο επιβλέποντας
τους αναμειγνυόμενους σε αυτή και επιβάλλοντας τις απόψεις της.
Οι τσορμπατζήδες κατάφεραν σε κάποιες χρονικές περιόδους να δημιουργούν ιδιωτικές
τράπεζες και ενεχυροδανειστήρια χρησιμοποιώντας τα χρήματα της μεσαίας τάξης και των μεταναστών και με αυτό τον τρόπο να πλουτίζουν περισσότερο, χωρίς τις περισσότερες φορές να
είναι φερέγγυοι στις συναλλαγές τους. Αυτή η τάξη, που εκφραζόταν στην τοπική κοινωνία με
το κόμμα "Κορδόνι", σταματά να υπάρχει στον τόπο μετά την απελευθέρωση του 1912 και γενικά μετακινείται στη Θεσσαλονίκη, όπου μεταφέρει την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα
και τις έδρες των επιχειρήσεων της.

140

ΒΕΡΟΙΑ – ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ

Αργότερα, την περίοδο του μεσοπολέμου μετακινείται στην Αθήνα για να βρίσκεται πιο
κοντά στο κέντρο των οικονομικών της συμφερόντων. Η τάξη των βαθύπλουτων είναι αυτή που
πρώτη θα ξεφύγει από τις ρίζες της παράδοσης. Οι άνδρες, λόγω των τακτικών ταξιδιών για
επιχειρηματικούς λόγους ή σπουδές στις χώρες της Ευρώπης, θα αντικαταστήσουν τις τοπικές
φορεσιές, που απαρτίζονταν από φουστανέλες, αντιριά ή σιαλιβάρια, με τις πιο σύγχρονες μοντέρνες ευρωπαϊκές. Θα τους ακολουθήσουν σε αυτήν την αλλαγή και οι γυναίκες τους περίπου
μετά από δύο δεκαετίες. Προίκες με στοιχεία ντόπιας φορεσιάς που προορίζονταν για τις κόρες
τους, αντικαθιστούνται με ευρωπαϊκού τύπου ρούχα. Τις πανάκριβες φορεσιές τους, κατασκευασμένες από τους καλύτερους ντόπιους τεχνίτες, τις πωλούν αντί ευτελών τιμημάτων ή τις χαρίζουν σε φτωχές κοπέλες που τις είχαν ψυχοκόρες (υπηρέτριες) στα αρχοντικά τους.

Βιομήχανοι και εργάτες (αρχείο Δημητρίου Μπάιτση)

Πέραν όμως της ένδυσης, αρχίζουν να αλλάζουν τις συνήθειές τους ως προς την συμπεριφορά, την κατοικία και την επίπλωσή της. Αρχιτέκτονες πλέον, σχεδιάζουν τα νεοαναγειρόμενα
σπίτια τους τόσο στην εξωτερική όψη όσο και στους εσωτερικούς χώρους (π.χ. αρχοντικό Ματθαίου, Χατζηπαράσχη, Μπουτάρη). Αυτό συμβαίνει και με όσους μετακομίζουν στη Θεσσαλονίκη, π.χ. το σπίτι Κόκκινου, Χατζηδημούλα, σήμερα ταμείο δανείων και παρακαταθηκών, το
σπίτι του Λόγγου έναντι Αγίας Σοφίας Βικτωριανής τεχνοτροπίας και τόσα άλλα. Αποδεικτικό
στοιχείο της μετακόμισής τους στην πρωτεύουσα των Βαλκανίων είναι ότι ακόμη και σήμερα
πολλοί από αυτήν την τάξη έχουν οικογενειακούς τάφους στο νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας.
Η εσωτερική αυτή μετανάστευση της άρχουσας τάξης άφησε την πόλη πίσω για αρκετά
χρόνια και για να μπορέσει να ανασυγκροτηθεί στον επιχειρησιακό και επιστημονικό τομέα
πέρασαν κάποιες δεκαετίες. Ελάχιστοι γύρισαν στον τόπο τους και προσέφεραν τις υπηρεσίες
τους σε διάφορους τομείς, όπως οι: γιατροί Χρ. Περδικάρης και Θ. Χατζηδημητρίου, ο λόγιος
Στ. Χωνός, ο αγιογράφος Χρ. Ματθαίου, ο δήμαρχος Φιλώτας Κόκκινος. Ως προς τις συνήθειες, σταματούν να μετέχουν σε λαϊκά δρώμενα, αφήνουν την παραδοσιακή μουσική και εισάγουν Ευρωπαϊκή. Ακόμη και στ’ αντέτια του γάμου εκσυγχρονίζονται με την Ευρώπη. Τυπώνουν προσκλητήρια αντί να χρησιμοποιούν τον τοπικό τρόπο καλέσματος με την μουσική και
τους «καβαλαρούς».
Η μεσαία τάξη κατ’ ουσία δεν είχε καμία σχέση με τη βιομηχανία. Μάλιστα, το εργατικό
δυναμικό που δούλευε στα εργοστάσια το θεωρούσε κατωτέρου επιπέδου. Χαρακτηριστική εί-
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ναι η φράση με την οποία απειλούσαν τα παιδιά τους αν δεν πρόκοβαν «Να η φάμπρικα»!"
Ελάχιστες και εξαιρέσεις είναι οι περιπτώσεις που αυτή η τάξη συνεργάζεται με τα εργοστάσια
κάνοντας τα παιδιά της διοικητικά ή τεχνικά στελέχη των επιχειρήσεων, καθώς είχαν την οικονομική δυνατότητα να τους παρέχουν περισσότερα από την στοιχειώδη εκπαίδευση.

Βιομήχανος - μηχανικός - εργάτες

Μεταφορά λέβητος «Βέτλανς Νάουσα»

Χτίσιμο εργοστασίων Αθηνών από τεχνικούς-εργάτες Νάουσας

Παιδική εργασία (Εικόνες - Αρχείο: Δημητρίου Μπάιτση

Αυτά τα στελέχη πολλές φορές ήταν πολύ επικίνδυνα στις σχέσεις τους με τους εργάτες.
Προσλήψεις, απολύσεις, τιμωρίες, προσβολές, παρενοχλήσεις και τόσα άλλα πού γίνονταν με
την ανοχή ή και την άγνοια των αφεντικών. Γενικά, επιδίωξη της μεσαίας τάξης ήταν να συγγενεύει με την άρχουσα και μάλιστα φρόντιζε να την μιμείται. Παρά τούτα, διατήρησε τη σχέση
της με την παράδοση στη συμπεριφορά, στις φορεσιές, στις συνήθειες και στη συμμετοχή της
(αφ’ υψηλού, βέβαια) στα λαϊκά δρώμενα. Είχαν δε όλοι δικά τους μεγάλα σπίτια με μεταξουργεία και βοηθητικούς χώρους. Οι επαγγελματίες - τεχνίτες , οι εργολάβοι οικοδομών, οι σιδεράδες, οι ραφτάδες, οι υποδηματοποιοί, οι οπλουργοί και τόσα άλλα επαγγέλματα που έχουν χαθεί,
είναι ο κορμός της λαϊκής τέχνης, που τα μυστικά και η τεχνογνωσία της μεταφέρονται από γενιά
σε γενιά. Ξεχωρίζουν οι καλοί τεχνίτες, οι κατασκευαστές, οι μαστόροι. Αυτοί είναι περιζήτητοι
και πολλές φορές επιλέγουν τους πελάτες τους. Αυτή η μεσαία τάξη γενικά είναι αυτή που δημιουργεί και κατασκευάζει. Τα παράγωγά της φθάνουν ως τις μέρες μας, ως εκθέματα των μουσειακών λαογραφικών συλλογών, και «στέκονται» αδιάσειστα στοιχεία του λαϊκού μας πολιτισμού.
Η τάξη των φτωχών είναι η πλέον αδικημένη και καταπιεσμένη όλων. Έστελνε τα παιδιά
της από πολύ μικρή ηλικία, μόλις 10-12 χρονών, να βγάλουν το «μεριάτικο» που στην ουσία
ήταν ένα κομμάτι ψωμί. Στη μεγάλη πλειοψηφία τους ήταν αναλφάβητοι. Όλοι ανεξάρτητα φορούσαν στους χώρους εργασίας τις γκαλέτζες (τσόκαρα) και ποδιές από λινάτσες. Και τα μεν
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κορίτσια έκαναν υπομονή μέχρι να παντρευτούν, καθώς καμία παντρεμένη Ναουσαία δεν δούλευε, λέγοντας «πότε θα παντρευτώ, να ησυχάσω», ενώ τα παλικάρια ήταν υποχρεωμένα να
χωνέψουν μέσα στους βιομηχανικούς χώρους υπομένοντας τις βαρύτατες συνέπειες της φυματίωσης, του «φοβερού χτικιού»· της ασθένειας που την περίοδο αυτή στη Νάουσα είχε έξαρση
λόγω της υγρασίας, της ανέχειας και των στερήσεων του πληθυσμού.
Η τάξη αυτή είναι που φροντίζει να κρατήσει την παράδοση ως κόρη οφθαλμού. Είναι το
μόνο αποκούμπι που την κάνει να νοιώθει ανθρώπινα. Συμμετέχει σε όλα τα δρώμενα του χρόνου
και πρωτοστατεί για τη διατήρηση τους. Μυεί από πολύ μικρά τα παιδιά της στο λαϊκό πολιτισμό,
όχι ως θεατές ή μελετητές αλλά ως μετέχοντες σ’ αυτόν σε όλους τους τομείς. Χαίρεται με τους
γάμους, τις βαφτίσεις, τα πανηγύρια. Όλα αυτά είναι μια όαση στον κάματο της καθημερινότητας.
Σημαντικό είναι ότι παίρνει μέρος στο συγκλονιστικό δρώμενο του «Γιανίτσαρου και της Μπούλας», τη περίοδο της Αποκριάς. Ένα έθιμο καθαρά ανδροκρατούμενο. Μέσα από αυτό φροντίζουν οι νέοι να τους προσέξουν οι κοπελιές και να επιδειχτούν στα πεθερικά να κερδίσουν έτσι
αναγνώριση και καλή μαρτυρία στην κοινωνία της Νάουσας.
Η άρχουσα τάξη, όπως προαναφέραμε, δεν μετέχει στο δρώμενο. Είναι καθιερωμένη με το
όνομά της και δεν έχει ανάγκη επίδειξης. Κάνει όμως τα μικρά παιδιά της Γιανιτσαρόπουλα.
Έτσι και αυτή μετέχει σε όλο το ξεσήκωμα δωρίζοντας- φιλοδωρώντας τους οργανοπαίκτες και
δανείζοντας εξαρτήματα από φορεσιές των προγόνων τους, καθώς έχουν τα καλύτερα λόγω της
οικονομικής τους ευμάρειας. Όλοι μετέχουν, ο καθένας από το δικό του μετερίζι. Για την τάξη
όμως των φτωχών, αυτό είναι τρόπος ζωής. Η τάξη των φτωχών και ένα μέρος της μεσαίας εκφράζονται στην τοπική κοινωνία με το κόμμα «Πούπουλο» το 1908.
Με την Μικρασιατική Καταστροφή η Νάουσα στάθηκε η δεύτερη πατρίδα των κυνηγημένων ανθρώπων. Οι Μικρασιάτες και οι Θρακιώτες εντάχθηκαν αμέσως στη μικρή κοινωνία και
αφομοιώθηκαν απ’ αυτήν. Άλλωστε, και στις χαμένες πατρίδες είχαν τις ίδιες σχεδόν ασχολίες
με τους ντόπιους Ναουσαίους (αμπέλια, μετάξια, κτηνοτροφία, κ.α.). Κατοίκησαν μέσα στην
πόλη με την άφιξή τους και δημιούργησαν φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις καθώς και οικογενειακούς δεσμούς με τους γηγενείς. Οι καταγόμενοι από τον Εύξεινο Πόντο, άρρηκτα δεμένοι με τις παραδόσεις τους και την ιδιαιτερότητα της ποντιακής διαλέκτου, προτίμησαν να
εγκατασταθούν στους δυο συνοικισμούς για δύο περίπου δεκαετίες. Η σχέση τους με τα άλλα
φυλετικά στοιχεία ήταν απομακρυσμένη και μη αφομοιώσιμη. Αυτή ίσως στάθηκε και η αιτία
που κράτησαν ανέπαφο τον πολιτισμό τους ως τα σήμερα. Όλοι οι πρόσφυγες σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια πρόσφεραν τον ανθό της νεολαίας τους στις φάμπρικες για δουλειά. Επισημαίνουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν τη δική τους στέγη και κάποιο μικρό χωραφάκι που τους
δόθηκε ως κλήρος.
Την περίοδο του μεσοπολέμου έρχονται στη Νάουσα εργάτες και από άλλες φτωχές περιοχές της χώρας για να πάρουν το μεροκάματο, το οποίο από τις μισθολογικές καταστάσεις του
καιρού εκείνου προκύπτει ότι για τον άνδρα εργάτη ήταν 20 δραχμές την ημέρα και για τη γυναίκα εργάτρια 15 δραχμές (1928). Πρόκειται για διαφορά αμοιβής των δύο φύλων που διατηρήθηκε μέχρι τη δεκαετία του 1980 περίπου. Όλοι αυτοί οι εργάτες συνετέλεσαν στην άνθιση
του συνδικαλισμού που κατόρθωσε να τους κρατήσει ενωμένους και να δημιουργήσει ένα σημαντικό πυρήνα για τα χρόνια της εθνικής αντίστασης στη Νάουσα. Έγιναν εργατικές απεργίες
με πρώτη - σε πανελλήνιο επίπεδο - αυτήν του 1920, γεγονός που κατέστησε τη Νάουσα «ιερή
πόλη» των συνδικαλιστών. Απεργίες γίνονται και κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής πετυχαίνοντας τη ματαίωση αποστολής ανδρικού δυναμικού στα στρατόπεδα εργασίας του εχθρού.
Από το 1950 η βιομηχανία της Νάουσας αναδιοργανώνεται και διακινεί την παραγωγή της
εγχώρια και παγκοσμίως. Η δομή της κοινωνίας αλλάζει, η ποιότητα ζωής βελτιώνεται, οι λαϊκές μνήμες όμως δεν σβήνουν ποτέ από τους Ναουσαίους. Η αγάπη για τον τόπο τους αντανακλάται συνέχεια στις συνήθειες σε όλα τα επίπεδα των κοινωνικών τάξεων. Αναδεικνύονται
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ευεργέτες και επιστήμονες, ανώνυμοι και επώνυμοι, και ο καθένας από τη δική του θέση καταφέρνουν και στολίζουν τον τόπο με ότι καλύτερο μπορούν. Όλα τα σχολεία, οι εκκλησίες, τα
νοσοκομεία, το στάδιο και τόσα άλλα ακόμη, είναι καρπός της πετυχημένης οικονομικής και
βιομηχανικής ανάπτυξης. Αυτό το έμψυχο υλικό δημιούργησε στον τόπο μας ότι σημαντικότερο
υπήρχε: τη βιομηχανική συνείδηση και τη λαϊκή παράδοση που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.
Έτσι η πόλη τραβά περήφανα και ελπιδοφόρα τη στράτα της, στηριζόμενη σε ένα παρελθόν καθάριο σαν τον αέρα της και σαν τα περήφανα ψηλά βουνά της.
Περίληψη. Είναι δύσκολο να αποδώσουμε πιστά σε λίγες σελίδες τις σχέσεις των κοινωνικών τάξεων στα χρόνια της βιομηχανικής άνθισης στη Νάουσα. Η βιομηχανία της Νάουσας αποτέλεσε για την
περίοδο από το 1860 μέχρι και το 2000 περίπου ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο σε εθνικό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Με τη συμμετοχή Ναουσαίων και ανθρώπων από όλη την Ελλάδα δημιουργήθηκε, μεγαλούργησε, μεσουράνησε και χάθηκε ανεπιστρεπτί. Αυτή την βιομηχανία την έστησαν άνθρωποι που διέθεταν κεφάλαια, οράματα, μόρφωση καθώς και άνθρωποι φτωχοί που διέθεταν τον εαυτό τους στους
χώρους δουλειάς αψηφώντας παντελώς τους κινδύνους ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή. Όλοι αυτοί οι
επώνυμοι και ανώνυμοι δουλευτές της πατρίδας μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζι, κατάφεραν και
έκαναν την πόλη μας γνωστή σαν το Μάντσεστερ των Βαλκανίων.
Σε προσωπική μακροχρόνια έρευνα βιομηχανικών αρχείων και συγκέντρωση προφορικών μαρτυριών εργαζομένων στις βιομηχανίες στηρίζεται αυτή η εργασία.
Δημήτριος Μπάιτσης, Ερευνητής Τοπικής Ιστορίας
Δημήτριος Μπάιτσης γεννήθηκε στη Νάουσα το 1955.
Από την παιδική του ηλικία ασχολείται με την ιστορία και
την λαογραφία. Βραβεύτηκε για τις λαογραφικές του
συλλογές το 1971 και 1972. Πρόβαλε την Νάουσα με εισηγήσεις
σε διεθνή και τοπικά συνέδρια. Οργάνωσε και παρουσίασε εκθέσεις λαογραφικού και ιστορικού περιεχομένου στο Πολεμικό
Μουσείο Αθηνών, στη Νάουσα, στη Βέροια και το εξωτερικό. Το
1981 δίδαξε σε τμήματα της ΝΕΛΕ το δημοτικό τραγούδι της
Νάουσας. Έκανε τακτικές εκπομπές σε ραδιόφωνο και παρουσιάσεις στην τηλεόραση προβάλλοντας ιδιαίτερα στοιχεία της τοπικής ιστορίας. Άρθρα του δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς σε περιοδικά και εφημερίδες τοπικής και πανελλήνιας κυκλοφορίας. Εξέδιδε το περιοδικό «Βουνίσιος Αέρας».
Έργα του είναι: Το δημοτικό τραγούδι της Νάουσας, έκδ.
1977 Κωνσταντούλης, ο λαϊκός ποιητής της Νάουσας, έκδ. 1982
Γιανίτσαροι και Μπούλες της Νάουσας, α΄ έκδ. 1986, β΄ έκδ. 2001, γ΄ έκδ. 2010 Ο κύκλος της ζωής, έκδ.
2003 Νάουσα, οι βιομηχανίες του χθες, έκδ. 1997 «ΕΟΣ Νάουσας» 1932-2002, έκδ. 2002.
Συνεργάστηκε σε εκδόσεις του Λυκείου Ελληνίδων Αθηνών και του Λυκείου Ελληνίδων Νάουσας.
Τιμήθηκε από Δήμους, Νομαρχίες, Οργανισμούς και Συλλόγους. Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος και
Αντιδήμαρχος Νάουσας, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης και
Πρόεδρος του Συλλόγου «Γιανίτσαροι και Μπούλες». Είναι παντρεμένος με την Βασιλική Φειδοπούλου
και πατέρας τεσσάρων παιδιών.
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Στέργιος Σπυρ. Αποστόλου, Ιστορικός Ερευνητής – Συγγραφέας

ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΟΥ» ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
ΚΑΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
Ένα έθιμο με αρχαιοελληνικές καταβολές

Το άναμμα του «καρτσιούνου» (αρχείο Δημητρίου Μπάιτση)

Σ

το γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας η λέξη «καρτσιούνους» σημαίνει μεγάλη πυρά σε ανοιχτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, η οποία αποτελείται από κούτσουρα, δηλαδή, μεγάλους
κορμούς δέντρων, οι οποίοι τοποθετημένοι ο ένας επάνω στον άλλο, όταν ανάβουν, παρουσιάζουν ένα επιβλητικό θέαμα, καθώς οι φλόγες, σαν πύρινες γλώσσες, ξεπηδούν από τα
κενά που σχηματίζονται ανάμεσά τους και θεριεμένες ξεχύνονται προς τα επάνω. Οι άνθρωποι
οι οποίοι συγκεντρώνονται γύρω από τον «καρτσιούνο», ως επί το πλείστον, είναι οι περίοικοι
του τόπου στον οποίο ανάβει αυτός, αλλά και άλλοι, περαστικοί, που καλούνται από αυτούς,
ζεσταίνονται στη φωτιά του από το δριμύ ψύχος του χειμώνα, ψήνουν και τρώνε διάφορα κρεατικά με τη συνοδεία ρακιού ή κρασιού, τραγουδούν και, ενίοτε, χορεύουν τοπικούς χορούς, αν
τύχει και περάσουν από εκεί ή κληθούν κάποιοι οργανοπαίκτες που παίζουν ζουρνά, γκάιντα ή
άλλα όργανα.
Παλαιότερα, την Κυριακή των Χριστουγέννων και πριν ακόμα ξημερώσει, περνούσε από
κάθε σπίτι της Νάουσας ο «κράχτης», είδος δημόσιου κήρυκα, ο οποίος χτυπούσε τις πόρτες με
«τζιουμπανίκα» (είδος κοντού ξύλινου ρόπαλου, η μία άκρη του οποίου σχημάτιζε ρόζο) καλώντας τους κατοίκους να ξυπνήσουν για να πάνε στην εκκλησία. Κύρια εδέσματα αυτής της ημέρας είναι οι παραδοσιακοί σαρμάδες και οι χοιρινές μπριζόλες. Πρέπει να σημειωθεί ότι στη
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Νάουσα, μερικές ημέρες πριν τα Χριστούγεννα και ειδικότερα, την ημέρα του Αγίου Ιγνατίου,
επικρατούσε το έθιμο να σφάζεται χοίρος, ο οποίος, συνήθως, ήταν οικόσιτος. Το έθιμο αυτό,
αναμφισβήτητα, είναι κατάλοιπο του αντίστοιχου αρχαιοελληνικού εθίμου που ήταν γνωστό ως
«χοιροσφάγια». Τα «χοιροσφάγια», τα οποία αφορούσαν αποκλειστικά σε θυσίες χοίρων, είχαν
καθαρά εξαγνιστικό και καθαρτικό χαρακτήρα. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το βράδυ, η
νοικοκυρά κάθε σπιτιού της Νάουσας πλάθει και ψήνει την παραδοσιακή κολοκυθόπιτα, γεμισμένη αποκλειστικά με κίτρινη κολοκύθα, στην οποία βάζει μέσα και το καθιερωμένο «φλουρί», συνήθως κάποιο κέρμα όχι μεγάλης αξίας, για να το βρει ο τυχερός σε κάποιο από τα κομμάτια που τρώνε οι οικείοι τα μεσάνυχτα, περιμένοντας τον καινούριο χρόνο. Kατά την περίοδο
των Χριστουγέννων, περισσότερο όμως την Πρωτοχρονιά, παράλληλα με το γλέντι γύρω από
τον καρτσιούνο, τιμητική θέση κατείχε και κατέχει ακόμα η χαρτοπαιξία, άνευ χρημάτων ή και
με χρήματα.
Παλιά, την Πρωτοχρονιά, την ημέρα που εορτάζει ο Άγιος Βασίλειος, τα παιδιά διάλεγαν
τον ψηλότερο στο ανάστημα από την παρέα τους και τον έκαναν «Αγια-Βασίλη Κουδουνάρη».
Τον έντυναν από το κεφάλι μέχρι τα πόδια με ένα μεγάλο και φαρδύ σακί στο οποίο άνοιγαν
δύο τρύπες στο σημείο που ήταν τα μάτια για να βλέπει και έδεναν στη μέση του σφιχτά ένα
χοντρό σχοινί ή λουρί γύρω από το οποίο κρεμούσαν διάφορα μεγάλα κουδούνια από τα ζώα
του σπιτιού (άλογα, μουλάρια, αγελάδες, κατσίκες, πρόβατα κ.ά.). Στο τέλος, κρεμούσαν στο λαιμό του το «γκιουρντάνι», είδος περιδέραιου, περιλαίμιου, με μικρά κουδουνάκια περασμένα σ’
αυτό. Κατά το βάδισμά του στους δρόμους της πόλης, ο Αγια-Βασίλης Κουδουνάρης σειόταν και
πηδούσε δεξιά και αριστερά, τα κρεμασμένα δε στη μέση του κουδούνια κουδούνιζαν τρελά και
ξεκούφαιναν τον κόσμο. Η παρέα του τον περιέφερε από σπίτι σε σπίτι, κρατώντας τον με ένα
σχοινί που ήταν δεμένο στη μέση του, όπως παλιά ο αρκουδιάρης κρατούσε την αρκούδα. Τα
σπίτια τους άνοιγαν τις πόρτες, τους δέχονταν και τους έδιναν κάποια χρήματα, γιατί θεωρούσαν
ότι ο Αγια-Βασίλης Κουδουνάρης όχι μόνο έφερνε χαρά και ευτυχία στο σπίτι, αλλά αύξανε και
το βιος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το έθιμο του Αγια-Βασίλη Κουδουνάρη είναι κατάλοιπο κάποιας αρχαίας Διονυσιακής τελετής, το οποίο άντεξε στη διαδρομή του χρόνου, γιατί εξακολουθούσε να υπάρχει και να τελείται μέχρι και πριν μερικές δεκαετίες προσκολλημένο στην εορτή
του Αγίου Βασιλείου. Στις μέρες μας έπαυσε να υπάρχει οριστικά.
Η ταυτόχρονη εμφάνιση παλιά κατά την Πρωτοχρονιά στους δρόμους της Νάουσας του κανονικού Αγια-Βασίλη που όλοι μας γνωρίζουμε και του Αγια-Βασίλη Κουδουνάρη, από τους οποίους, ο πρώτος, αγαθός και πράος με μακριά λευκή γενειάδα, μοίραζε δώρα στα παιδιά και ο
δεύτερος, με αλλόκοτη αμφίεση, που, χωρίς αμφιβολία, τα φόβιζε με τα κουδούνια που φορούσε
επάνω του και τον εκκωφαντικό θόρυβο που έκαναν αυτά όταν πηδούσε, δείχνει καθαρά την πάλη των δύο θρησκειών και τις προσπάθειες που κατέβαλλε διαχρονικά ο χριστιανισμός για την
τελική επικράτησή του στον Ελλαδικό χώρο. Πράγματι, κραυγαλέα είναι η αντίθεση μεταξύ των
δύο. Η περίπτωση του δεύτερου από αυτούς, δηλαδή του Αγια-Βασίλη Κουδουνάρη, αβίαστα μας
οδηγεί, όπως προαναφέρθηκε, στην παραδοχή της άποψης για την αρχαιοελληνική του προέλευση και ειδικότερα για τη διονυσιακή του φύση. Υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσπάθειες που κατέβαλλε η χριστιανική θρησκεία για την πλήρη εξαφάνιση κάποιου ειδωλολατρικού
εθίμου δεν απέδωσε τους αναμενόμενους καρπούς, γιατί αυτό είχε βαθιές ρίζες στην αρχαιοελληνική παράδοση. Παρά ταύτα, με τη διαδρομή του χρόνου αυτό μεταβαλλόταν, άλλαζε όνομα και
όσα από τα παγανιστικά στοιχεία που περιέκλειε άντεχαν ακόμα και δεν υποχωρούσαν, περιβάλλονταν τεχνηέντως με κάποια χριστιανική αχλή με αποτέλεσμα να αφομοιώνονται τελικά και να
εξαφανίζονται. Την ημέρα των Φώτων ο «καρτσιούνος» έπρεπε να είναι πάλι αναμμένος. Γενικά
κατά την περίοδο από τα Χριστούγεννα μέχρι τα Φώτα οι «καρτσιούνοι» στη Νάουσα ήταν και
είναι αναμμένοι, όχι όμως στον ίδιο βαθμό όπως παλιά.
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Επίσης, παλιά, μόνιμα έπρεπε να είναι αναμμένα και τα τζάκια των σπιτιών, γιατί πίστευαν ότι
οι καλικάντζαροι και τα διάφορα αερικά (ξωτικά στοιχεία, φαντάσματα) δεν μπορούσαν να μπουν
στο σπίτι από τις καμινάδες των τζακιών για να τους κάνουν κακό, όσο αυτά ήταν αναμμένα. Και
μάλιστα, η θράκα του τζακιού σκεπαζόταν από το προηγούμενο βράδυ με στάχτη και την επόμενη
το πρωί από τα αναμμένα κάρβουνα της ίδιας θράκας άναβαν πάλι φωτιά. Και στην περίπτωση αυτή διακρίνουμε κατάλοιπα κάποιας παλιάς ειδωλολατρικής πυρολατρικής τελετουργίας. Οι καλικάντζαροι, σύμφωνα με τις αρχαίες δοξασίες, αντιπροσωπεύουν όλες τις σκοτεινές δυνάμεις οι οποίες
συγκεντρώνονται κατά την περίοδο αυτή για να κάνουν κακό στους ανθρώπους.

Από την προετοιμασία και το άναμμα του «καρτσιούνου» στις γειτονιές της Νάουσας (αρχείο Δημητρίου Μπάιτση)

Μετά το άναμμα της πυράς στους «καρτσιούνους» κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων, μεταξύ αυτών που παρευρίσκονται γύρω τους,
δημιουργείται ατμόσφαιρα ιδιαίτερα ζεστή και φιλική. Σήμερα, τέτοιοι «καρτσιούνοι», οι μεγαλύτεροι, υπάρχουν και καίνε σε διάφορες γειτονιές της Νάουσας. Ενδεικτικά, αναφέρω αυτόν
που ανάβουν στην αυλή της εκκλησίας της Μεταμόρφωσης, στο Εργατικό Κέντρο, στο «Φόρο»
(είσοδος της πόλης), στη συνοικία της Ευαγγελίστριας (Βαγγελίστρα), στον οικισμό Πανόραμα
και αλλού. Υπάρχουν όμως και μικρότεροι σε άλλες γειτονιές.
Ως προς την ετυμολογική προέλευση της λέξης «καρτσιούνους» έχουν διατυπωθεί κατά
καιρούς διάφορες απόψεις, μεταξύ των οποίων και η δική μου. Όποιος από τους αναγνώστες
ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί σχετικά μπορεί να ανατρέξει στην ύλη του βιβλίου μου «Σύμ-
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μεικτα», τόμος Β΄, Αθήνα 2016. Εκεί υπάρχει σχετικό άρθρο μου με τίτλο: «Η ετυμολογική
προέλευση της λέξης «Καρτσιούνους», σελ. 250-251, ή στην τοπική εφημερίδα «Φωνή της
Ναούσης», της 5ης Ιανουαρίου 2002. Το έθιμο του «καρτσιούνου», δηλαδή, φωτιές κατά την
περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων, εκτός από τη Νάουσα και μερικά χωριά της (Γιαννακοχώρι, Αρκουδοχώρι κ.ά.), παρατηρείται και σε άλλες πόλεις και χωριά της Βόρειας Ελλάδας, όπως π.χ. στη Φλώρινα, στο Νομό Πέλλας, ιδιαίτερα στον
Παλιό Άγιο Αθανάσιο, στη Σιάτιστα της πρώην επαρχίας Βοΐου Κοζάνης, στον Πεντάλοφο
Γουμένισσας του Νομού Κιλκίς και αλλού. Στη σημερινή παράδοση επικρατεί η άποψη ότι οι
φωτιές αυτές ετοιμάζονται για να ζεστάνουν τον νεογέννητο Χριστό. Το θέμα αυτό, κατά την
άποψή μου, δεν εξαντλείται με αυτή την ερμηνεία. Είναι βέβαιο ότι το έθιμο αυτό, σε συνδυασμό και με άλλες πυρολατρικές τελετές που έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα, έχει βαθιές τις ρίζες
του στην Ελληνική αρχαιότητα.
Ανέκαθεν η φωτιά διαδραμάτιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στις θρησκευτικές τελετουργίες,
στη μυθολογία και στη φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων. Γι’ αυτούς η φωτιά και η σημασία
της για το ανθρώπινο γένος αποτελεί γενεσιουργό στοιχείο του κόσμου και του πολιτισμού.
Θεωρώ αναγκαίο να αναφερθώ ενδεικτικά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η φωτιά στα χέρια
των θεών και των ανθρώπων έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την τύχη τους. Στην τραγωδία του
Αισχύλου «Προμηθεύς δεσμώτης», ο Τιτάνας Προμηθέας, ο οποίος έκλεψε έντεχνα τη φωτιά
από τον Δία και τη δώρισε στους ανθρώπους για να προκόψουν, αντιπροσωπεύει, αφενός τα
αγαθά της πλάσης στα οποία έχει δικαίωμα κάθε άνθρωπος και αφετέρου, τις διάφορες φυσικές
δυνάμεις, τις οποίες κατάλληλα εκμεταλλευόμενος ο ίδιος, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη
ζωή του. Ο Δίας, προκειμένου να τιμωρήσει τον Προμηθέα για την κλοπή της φωτιάς από αυτόν, διέταξε τον Ήφαιστο να τον δέσει με αλυσίδες στους βράχους του Καυκάσου, ένας δε γύπας να του τρώει καθημερινά το συκώτι. Η τραγωδία αυτή του Αισχύλου αποτέλεσε αφορμή να
γράψω ένα δοκίμιο με τίτλο «Προμηθείς», το οποίο περιλαμβάνεται στην ύλη του βιβλίου μου
«Αναλαμπές στο σκοτάδι», σελ. 26-28 και στο περιοδικό (θ΄-ι΄) Νάουσα 1999. Παραθέτω μέρος του δοκιμίου μου:
– «Ζηλότυπα κρατούσαν τη φωτιά οι θεοί μακριά από τους ανθρώπους, να μην μπορούν αυτοί, τη δύναμη αυτή τη φοβερή, στα χέρια τους μια μέρα να την πάρουν κι’ υποταγή σ’ αυτούς,
σαν πριν, να πάψουν να ’χουν.
– Η δύναμη αυτή - τους είπαν - προνόμιο είναι μόνο των θεών που κατοικούν στις κορυφές
του Ολύμπου τις ψηλές, τ’ άστρα που αγγίζουν τα πολλά που φέγγουν στα ουράνια.
– Ακόμα - τους είπαν - πως, στην ίδια μοίρα δεν μπορεί με τους θεούς αντάμα κι’ οι άνθρωποι να μπουν, γιατί ο κόσμος τούτος πλασμένος ήταν πάντα στα σπλάχνα του να σέρνει αδύνατους
και δυνατούς...».
Όπως προαναφέρθηκε, στην αρχαία Ελληνική μυθολογία υπάρχουν ιστορίες θεών και μυθικών ανθρώπων οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη φωτιά. Ο Ήφαιστος είναι ο κατ’ εξοχήν
θεός της φωτιάς και του σιδήρου, ο οποίος κατασκεύασε τα πύρινα όπλα των Ολύμπιων θεών
για την μεγάλη μάχη που έδωσαν με τους Τιτάνες. Οι τρεις κύκλωπες Βρόντης (εξ ου η βροντή), Στερόπης (εξ ου η αστραπή) και Άργης (αργυρούν φως) έκαναν δωρεά τις γνώσεις και τις
δεξιότητές τους στον Δία. Έκτοτε ο Δίας έφερε τα προσωνύμια Φλογόεις, Βρονταίος, Κεραύνιος και Πυρίδρομος. Με όπλο του το «Ουράνιο πυρ», δηλαδή, τον κεραυνό, ο Δίας κατατρόπωσε τους Τιτάνες και έγινε κυρίαρχος του Ολύμπου. Ο θεός Διόνυσος γεννήθηκε από τη Σεμέλη, από τη φωτιά του κεραυνού του πατέρα του Δία. Η θεά Εστία, κόρη του Κρόνου και αδελφή του Δία, είναι εκείνη η οποία κατείχε τον οίκο του «αιωνίου και μεγίστου πυρός». Στο
Άργος της Πελοποννήσου υπήρχε βωμός στον οποίο έκαιγε συνεχής φωτιά προς τιμήν του οικιστή της πόλης Φορωνέα, ο οποίος, σύμφωνα με την μυθολογία των Αργείων, είναι αυτός που
έδωσε τη φωτιά στους ανθρώπους.
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Επίσης, οι λαμπαδηδρομίες που τελούνταν στην αρχαία Ελλάδα συμβόλιζαν την εμφάνιση του πρωταρχικού αιώνιου πυρός μέσα στο έρεβος και στη νύχτα. Τα «Καβείρια μυστήρια», τα οποία τελούνταν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, σχετίζονται με τη λατρεία των Καβείρων.
Οι Κάβειροι είναι χθόνιες θεότητες, έχουν θρακοπελασγική προέλευση και είναι συλλογικό όνομα μιας ομάδας θεοτήτων της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Οι Κάβειροι ταυτίζονταν από
τους κατοίκους της Λήμνου, της Ίμβρου και της Σαμοθράκης με τον Πρωτέα, τη θαλάσσια εκείνη θεότητα η οποία, εκτός από τη θάλασσα, προσωποποιούσε και το «Ηφαιστιώδες πύρ». Το
όνομα «Κάβειρος», ετυμολογικά, προέρχεται από το ρήμα καίω (Αττ. κάω), δηλαδή βάζω φωτιά οι Κάβειροι, οι οποίοι θεωρούνταν τέκνα του Ηφαίστου, είναι οι «καίοντες», δηλαδή αυτοί
που βάζουν φωτιά - που ανάβουν φωτιά.
Το πυρ, με την ευρύτερη έννοια της φωτιάς, απασχόλησε πολλούς αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Θα αναφερθώ ενδεικτικά: στον Θεόφραστο, ο οποίος πίστευε ότι το πυρ ζητεί πάντοτε καύσιμη ύλη προκειμένου να διατηρείται συνεχώς (Περί Πυρός, παράγρ. 4). Στον Αριστοτέλη, ο οποίος διατύπωσε την άποψη ότι το «ενυπάρχον πυρ», ως ενέργεια, ήταν κάτι που
προϋπήρχε (Μετά τα Φυσικά, 1052, παράγρ. 9). Στον Ηράκλειτο, ο οποίος πίστευε ότι αυτόν
τον κόσμο δεν τον έπλασε ούτε κάποιος θεός, ούτε κάποιος άνθρωπος, αλλά υπήρχε πάντα, υπάρχει και θα υπάρχει σαν μια αιώνια φωτιά που ανάβει με μέτρο και σβήνει με μέτρο (Περί
Φύσεως, ι΄). Κατάλοιπα των τελετών της πυρολατρίας από τους αρχαίους Έλληνες έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα. Όμως, με την πάροδο των αιώνων και κυρίως, μετά την επικράτηση του
χριστιανισμού στον ελλαδικό χώρο, τα περισσότερα από αυτά έχουν αλλάξει το αρχαιοελληνικό τους όνομα με κάποιο χριστιανικό, το οποίο αναφέρεται ή σε κάποια μεγάλη εορτή αυτής
της θρησκείας, ή σε κάποιον άγιο. Ενδεικτικά θα αναφερθώ σε μερικά από αυτά, όπως η πυροβασία των Αναστενάρηδων, ένα εκχριστιανισμένο έθιμο, κατάλοιπο της λατρείας του Διονύσου
που είχε κοιτίδα τη Θράκη, το οποίο συνδέθηκε στενά με τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία
Ελένη, οι φωτιές του Αη Γιάννη του Κλήδονα, του προφήτη Ηλία κ.ά.π.
Μετά από κάποια ιστορική έρευνα που πραγματοποίησα, διατύπωσα την άποψη ότι ο κύριος όγκος των πρώτων εποίκων οι οποίοι ήλθαν και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη Νάουσα
προέρχονταν από την Ήπειρο, κυρίως δε από την ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων (Στέργιος
Σπυρ. Αποστόλου «Σύμμεικτα», έκδοση 2016, άρθρο με τίτλο: «Μαρτυρίες (γραπτές και προφορικές) για την Ηπειρωτική καταγωγή οικιστικών πυρήνων της Νάουσας», σελ. 32-39 και τοπική εφημερίδα «Νέοι Καιροί» της 15ης Ιουνίου 2013). Έχω καταλήξει δε στο βέβαιο συμπέρασμα ότι αυτοί οι έποικοι, μεταξύ όλων των άλλων εθίμων που έφεραν από την Ήπειρο στη νέα
τους πατρίδα, έφεραν και το έθιμο του «καρτσιούνου».
Αναδιφώντας σε λαογραφικά στοιχεία τα οποία αφορούν στα έθιμα και τις παραδόσεις της
Ηπείρου, ιδιαίτερα της πόλης των Ιωαννίνων και της περιοχής της, όχι χωρίς κάποια έκπληξη,
διάβασα ότι στα Ιωάννινα, μέσα στην πόλη, υπάρχει ακόμα το έθιμο της «τζιαμάλας», το οποίο
παράλληλα ονομάζεται και «τζιόρα». Η «τζιαμάλα ή τζιόρα» είναι μεγάλη πυρά σε ανοιχτό χώρο, αποτελούμενη από χοντρά ξύλα ή κούτσουρα τοποθετημένα το ένα επάνω στο άλλο, η οποία ανάβει κατά την περίοδο της Αποκριάς και όχι τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα
Φώτα, όπως στη Νάουσα. Αυτή είναι η διαφορά. Κατά τα άλλα, η πυρά της «τζιαμάλας ή τζιόρας» εμφανίζει καταπληκτικές ομοιότητες με τον «καρτσιούνο» της Νάουσας. Ανάβει στις διάφορες πλατείες και σταυροδρόμια της πόλης των Ιωαννίνων, γύρω της προσέρχονται οι περίοικοι ή και περαστικοί, οι οποίοι στήνουν μεγάλο γλέντι τρώγοντας διάφορα κρεατικά, ζεστή φασολάδα και παραδοσιακές γιαννιώτικες πίτες που συνοδεύονται από κρασί και ρακί. Υπάρχουν
περιπτώσεις που στο γλέντι έχουν κληθεί και παίζουν λαϊκοί μουσικοί με παραδοσιακά όργανα.
Πριν από το άναμμα της πυράς, στη βάση του σωρού από τα κούτσουρα και σε κατάλληλο μέρος, τοποθετείται κάποια εύφλεκτη ύλη, κυρίως πίσσα, στην οποία ρίχνουν αναμμένο σπίρτο.
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Μέσα σε λίγη ώρα, οι φλόγες αρχίζουν να ξεπετιούνται μέσα από τα κούτσουρα προς τα πάνω και
να θεριεύουν.
Διατυπώθηκε η άποψη ότι η ετυμολογική προέλευση της λέξης «τζιαμάλα» προέρχεται
από την Αραβική λέξη «γκαμάλ», που σημαίνει καμήλα, επειδή ο ψηλός σωρός από τα καιόμενα κούτσουρα μοιάζει με καμήλα και τον ύβο της (καμπούρα), ιδιαίτερα δε με τη δρομάδα, που
είναι η αφρικανική καμήλα με ένα ύβο. Ίσως, όμως, να σημαίνει και φωτιά. Εκτός από τη «τζιαμάλα», το άλλο όνομα της φωτιάς, το «τζιόρα», το οποίο χρησιμοποιείται περισσότερο από το
πρώτο, πιστεύω ότι ετυμολογικά συνδέεται με την ιδιωματική ναουσαίικη λέξη «ζιάρα», η οποία σημαίνει φωτιά, αναμμένη θράκα. Η ίδια λέξη (ζιάρα) συγγενεύει ετυμολογικά και με την
αλβανική λέξη «zjarr» (ζιάρ) που σημαίνει φωτιά, πυρ (Fjalor i shqipes se sotme. Faq. 1328.
Instituti i Gjuhesise dhe i Letersise. Tirane 1984). Αλλά και ως προς την ονομασία «τζιαμάλα»
ας μην μας διαφεύγει το γεγονός ότι στη Νάουσα υπάρχουν σήμερα οικογένειες που φέρουν το
επώνυμο «Τζιαμάλης» το οποίο, κατά τα ανωτέρω, πρέπει να σημαίνει «καμηλιέρης», ή «πύρινος - φλογώδης».
Όπως στα Ιωάννινα, έτσι και στην Κοζάνη υπάρχουν οι «φανοί», δηλαδή, φωτιές που ανάβουν την Αποκριά οι κάτοικοι στις διάφορες γειτονιές της πόλης. Οι εορταστικές εκδηλώσεις
αρχίζουν από την Τσικνοπέμπτη και κορυφώνονται την 17η Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία, το
βράδυ, ανάβουν ταυτόχρονα 14 μεγάλους φανούς. Αν τις κρίνουμε από το σατιρικό και βωμολοχικό περιεχόμενό τους, θα διαπιστώσουμε ότι οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του φανού στην
Κοζάνη έχουν βαθιά τις ρίζες τους στην ελληνική αρχαιότητα, ιδιαίτερα δε σε Διονυσιακές οργιαστικές τελετές. Κλείνω με την επισήμανση ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα και μελέτη
από τους ιστορικούς ερευνητές προς την κατεύθυνση της άποψης περί της ηπειρωτικής καταγωγής του αρχικού πυρήνα των κατοίκων της Νάουσας, από την οποία είμαι βέβαιος ότι θα
προκύψουν και άλλα αξιόλογα στοιχεία τα οποία σχετίζονται άμεσα με την ιστορία και τα σωζόμενα μέχρι τις ημέρες μας έθιμά της, όπως π.χ. ο «καρτσιούνος», οι Αποκριές, το δρώμενο
«Μπούλες» και άλλα.
Για τα αποκριάτικα δρώμενα στην πόλη των Ιωαννίνων, μεταξύ όλων των άλλων, κάνει
μνεία και ο συμπολίτης εκπαιδευτικός - συγγραφέας Χρήστος Ζάλιος στην περισπούδαστη μελέτη του με τίτλο: «Προσωπίδες και Προσωπιδοφορία» (Από τις γιορτές του Διονύσου μέχρι τα
σημερινά αποκριάτικα δρώμενα) η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Νιάουστα» της Πολιτιστικής Εταιρείας Νάουσας «Αναστάσιος Μιχαήλ ο λογιος» στα τεύχη υπ’ αριθ. 142, Α΄ τρίμηνο 2013, σελ. 32-39 και 143, Β΄ τρίμηνο 2013, σελ. 12-23.
Περίληψη
Ο «καρτσιούνος» είναι ένα παμπάλαιο έθιμο της Νάουσας με προέλευση από την ελληνική αρχαιότητα. Πρόκειται για το άναμμα πυράς σε μεγάλο σωρό χοντρών κορμών δέντρων ή
καυσόξυλων, επάλληλα τοποθετημένων. Το άναμμα του «καρτσιούνου» αρχίζει από την εορτή
των Χριστουγέννων, συνεχίζει την Πρωτοχρονιά και τελειώνει την ημέρα των Φώτων. Μέχρι
πριν μερικές δεκαετίες, την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, παράλληλα με την εμφάνιση του αγαθού
χριστιανού Αγίου Βασιλείου με τη λευκή γενιάδα που μοίραζε δώρα στα μικρά παιδιά, έκανε την
εμφάνισή του και ο παγανιστής Άγιος Βασίλειος Κουδουνάρης, ένα όν Διονυσιακής προέλευσης
και εμφάνισης, ντυμένο με ένα σακί από το κεφάλι ως τα πόδια, με δυο τρύπες στα μάτια και ζωσμένο με μεγάλα και μικρά κουδούνια στη μέση και στο λαιμό, τα οποία, καθώς αυτός χοροπηδούσε ασταμάτητα στους δρόμους της πόλης, ξεκούφαιναν με το κουδούνισμά τους τον κόσμο.
Η ταυτόχρονη εμφάνιση των ανωτέρω δύο την ημέρα της Πρωτοχρονιάς σαφώς δηλώνει
τη διαχρονική πάλη του χριστιανισμού με την αρχαιοελληνική θρησκεία, αποτέλεσμα της οποίας είναι η τελική επικράτηση του πρώτου στον Ελλαδικό χώρο. Με τη φωτιά του «καρτσιού-
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νου» και των τζακιών των σπιτιών που παρέμεναν αναμμένα από τα Χριστούγεννα μέχρι τα
Φώτα, εκδιώκονταν όλα τα κακά πνεύματα τα οποία συγκεντρώνονταν στα σπίτια και ήθελαν
να κάνουν κακό στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο «καρτσιούνος» είναι
κατάλοιπο κάποιας αρχαίας Ελληνικής πυρολατρικής τελετουργίας. Στο άρθρο γίνεται κατατοπιστική αναφορά στο συμβολισμό που είχε η φωτιά για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και αναφέρονται ονόματα θεών, τιτάνων, μυθικών ανθρώπων και άλλων που σχετίζονταν άμεσα με τη φωτιά.
Αναφέρονται, επίσης οι διάφορες τελετές και τα μυστήρια που τελούνταν και είχαν σχέση με την
πυρολατρεία και παράλληλα, παρατίθενται και οι απόψεις που διατύπωσαν για τη φωτιά μερικοί
αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Κατά την άποψή μου, οι πρώτοι κάτοικοι της Νάουσας είναι Ηπειρωτικής καταγωγής, κυρίως από την περιοχή των Ιωαννίνων, τα υπάρχοντα δε σήμερα διάφορα έθιμά
τους, μεταξύ των οποίων και ο «καρτσιούνος», τα μετέφεραν στη νέα τους πατρίδα από εκεί.
Στέργιος Σπυρ. Αποστόλου, Ιστορικός Ερευνητής - Συγγραφέας
Στέργιος Σπυρ. Αποστόλου γεννήθηκε το 1932 στην Νάουσα.
Τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια σημάδεψαν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η κατοχή, η αντίσταση και ο εμφύλιος πόλεμος. Ένεκα τούτου, αποκόμισε πολύτιμες εμπειρίες και αναλλοίωτες
από τη διαδρομή του χρόνου αναμνήσεις, οι οποίες στάθηκαν πολύτιμος
βοηθός στο συγγραφικό του έργο. Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με
ιστορικές, γλωσσικές και λαογραφικές έρευνες με κύριο άξονα αναφοράς τη Νάουσα και παρήγαγε αντίστοιχα συγγραφικά έργα. Είναι κάτοχος της αλβανικής γλώσσας (φοίτηση στο τμήμα αλβανικής της σχολής
βαλκανικών γλωσσών του Ι.Μ.Χ.Α και συμμετείχε επί τρία χρόνια με
υποτροφία σε επιμορφωτικά σεμινάρια της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου της Πριστίνας, Κόσσοβο), διετέλεσε δε κατά το παρελθόν και μέλος της πανελλήνιας ένωσης μεταφραστών. Κατά την περίοδο 1988-1991 δίδαξε την αλβανική γλώσσα στο αντίστοιχο τμήμα της
σχολής βαλκανικών Γλωσσών του Ι.Μ.Χ.Α.
Ο Στέργιος Αποστόλου, μεταξύ άλλων, δημοσίευσε: Το γλωσσικό
ιδίωμα της Νάουσας, φωνητική - μορφολογία, Νάουσα 1989. (β΄ Πανελλήνιο Βραβείο της Γλωσσικής εν
Αθήναις Εταιρείας) Αρματολικισμος και ληστανταρσία (βάσει των αρχείων των ιεροδικείων Βέροιας Νάουσας και Θεσσαλονίκης), Νάουσα 1991 Νάουσα (σύμμεικτα), τόμος 1ος, Νάουσα 1992 Πτυχές από
την ιστορία των παραταξιακών αντιπαραθέσεων στη Νάουσα (περίοδος 1627 – 1918), Νάουσα 1994 Αναλαμπές στο σκοτάδι (δοκίμια κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού προβληματισμού), Νάουσα 1999 Οι
Ναουσαίοι και η Αρχιεπισκοπή Αχρίδας (η βραχεία υπαγωγή της Νάουσας στην Αρχιεπισκοπή Αχρίδας),
Νάουσα 1999 Η κομματική οργάνωση Νάουσας του Κ.Κ.Ε. και το πανελλήνιο αριστερό κίνημα (περίοδος
1917-1937), Νάουσα 2003 Η συμβολή της Νάουσας στην Εθνική Αντίσταση (περίοδος 1941-1944), Νάουσα 2006 Μακεδονικός Αγώνας (η μάχη της Χοντροσούγκλας), συγγραφείς οι Ναουσαίοι ιστορικοί ερευνητές Σέργιος Αποστόλου και Εμμανουήλ Βαλσαμίδης, Νάουσα 2006 Λεξικό του γλωσσικού ιδιώματος της Νάουσας (με στοιχεία φωνητικής και μορφολογίας) Νάουσα 2007 Η Νάουσα στη δίνη του εμφυλίου πολέμου (περίοδος 1945-1949), Νάουσα 2008 Συντακτικό του γλωσσικού ιδιώματος της Νάουσας (με
στοιχεία μορφολογίας), Νάουσα 2011 Studime sinicare (fiset postoli dhe proj - faqe nga historia e sinices),
γενεαλογική μελέτη βάσει υπάρχοντος αρχείου, Νάουσα 2012 Στοιχεία της ομηρικής διαλέκτου στην αλβανική γλώσσα (η ιλλυριοπελασγική καταγωγή των Αλβανών), Νάουσα 2014 Μελέτες για το χωριό Σινίτσα περιοχής Κορυτσάς, Νάουσα 2014 (ελληνική μετάφραση από τα αλβανικά τού βιβλίου μου «studime
sinicare») Σύμμεικτα (διάφορα άρθρα και μελέτες για τη Νάουσα και τον λοιπό ελλαδικό χώρο), τόμος β΄,
Αθήνα 2016 Οι ρίζες μου - αναμνήσεις, γενεαλογική - αυτοβιογραφική - ιστορική πραγματεία (μη εκδοθέν). Αρθρογράφησε, επίσης, και συνεχίζει να αρθρογραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά με θέματα ιστορικού, γλωσσολογικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος.

Ο
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Αλέξανδρος Τρομπούκης, Υποστράτηγος ε.α.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τ

ο Κέντρο Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκίνησε τη λειτουργία του την 21η
Αυγούστου του 2008. Βρίσκεται στην περιοχή του οικισμού Πανοράματος, υψομετρικά
πάνω από την πόλη της Βέροιας σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το κέντρο
της πόλης, με θέα τον κάμπο.
Το Κέντρο αποτελείται από τρία σύγχρονα κτίρια: το Διοικητήριο, τις αίθουσες διδασκαλίας και το κτίριο που περιλαμβάνει το κυλικείο και την αίθουσα δεξιώσεων. Το συνολικό
εμβαδό των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι 7500 τ.μ. περίπου, η περίμετρος του οικοπέδου
είναι 1700 μέτρα, ενώ η συνολική έκταση του χώρου είναι 90797 τετραγωνικά μέτρα.
Ο Δήμος Βέροιας έκανε δωρεά το οικόπεδο, στο οποίο στεγάζεται η Σχολή, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με σχετική Απόφαση του
Υπουργείου Οικονομικών η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Άρθρο 6
παρ. 1 του α.ν. 039/1939).
Η ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων-υποδομών σχεδιάστηκε να ολοκληρωθεί σε
τρεις φάσεις. Μέχρι το έτος 2015, με την ανέγερση των τριών προαναφερθέντων κτιρίων και τη
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δημιουργία του πρατηρίου καυσίμων, υλοποιήθηκε η πρώτη φάση του έργου. Στη δεύτερη φάση, το 2016, δημιουργήθηκαν οι κοιτώνες. Στην τρίτη φάση, το έτος 2017, δημιουργήθηκε το
κλειστό σκοπευτήριο και έπονται το ανοικτό σκοπευτήριο, ο στίβος πρακτικής άσκησης, το
κλειστό γυμναστήριο, οι ανοικτοί χώροι άθλησης, η εκκλησία και το ελικοδρόμιο. Λόγω όμως
των δύσκολων δημοσιονομικών συνθηκών που βιώνει η χώρα μας δεν ολοκληρώθηκε η 3η φάση ανοικοδόμησης των έργων και μεταφέρθηκε σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.

Το δεύτερο κτίριο περιλαμβάνει έξι αίθουσες πλήρως εξοπλισμένες με εποπτικά μέσα, οθόνη, προτζέκτορα για προβολές παρουσίασης και σταθερό υπολογιστή γραφείου για να προβάλλονται προγράμματα παρουσιάσεων (power-point). Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευομένων που μπορούν να φιλοξενηθούν είναι περίπου διακόσια τριάντα άτομα με δυνατότητα
ανάπτυξης επιπλέον εκατόν πενήντα θρανίων (σε περιπτώσεις προαγωγικών εξετάσεων, όταν η
Σχολή ορίζεται ως Εξεταστικό Κέντρο). Στο δεύτερο όροφο του ίδιου κτιρίου υπάρχουν πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια στα οποία μπορούν να διαμείνουν έως και σαράντα δύο σπουδαστές.
Στην παρούσα φάση έχει αποπερατωθεί κατασκευαστικά το έργο αναδιαμόρφωσης δώδεκα κοιτώνων διαμονής σπουδαστών. Επίσης στο κτίριο εκπαιδεύσεων υπάρχει αίθουσα τελετών, αίθουσα διεθνών σεμιναρίων, αίθουσα με υπερσύγχρονο εξομοιωτή βολών και δύο αίθουσες υπολογιστών.
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Η αίθουσα διεθνών σεμιναρίων είναι διαμορφωμένη σε σχήμα «Π», διαθέτει σύγχρονο οπτικοακουστικό και μεταφραστικό εξοπλισμό και μπορούν να φιλοξενηθούν και να εκπαιδευτούν έως και τριάντα πέντε άτομα. Στην πρώτη αίθουσα υπολογιστών υπάρχουν σαράντα
δύο εκπαιδευτικές θέσεις υπολογιστών για την εκπαίδευση σε προγράμματα Υπηρεσιακών Εφαρμογών (Pol) της Ελληνικής Αστυνομίας και στη δεύτερη αίθουσα σαράντα θέσεις υπολογιστών στην οποία μπορούν να εκπαιδευτούν αντίστοιχα άτομα στη χρήση του διαδικτύου, με
σκοπό την ανάλυση προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού του FRONTEX για την ασφάλεια των συνόρων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την επεξεργασία των δράσεων Αστυνομιών άλλων κρατών για τις μεθόδους αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευσης και όχι μόνο.

Το κυλικείο στο τρίτο κτίριο έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό σπουδαστών με την παροχή εδεσμάτων και αφεψημάτων και αποτελεί ευχάριστο χώρο αναψυχής για
τους εκπαιδευόμενους. Επίσης μπορούν να διεξάγονται μικρές δεξιώσεις κατά τις τελετές αποφοίτησης.
Πρόσφατα εγκαταστάθηκε και λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας C4i με τριάντα
δύο κάμερες και λοιπό υπερσύγχρονο εξοπλισμό προς ενίσχυση ασφαλείας των εγκαταστάσεων
της Υπηρεσίας.
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Το Κέντρο έχει άριστη συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα
της χώρας και δη του Νομού Θεσσαλονίκης (όπως το Α.Π.Θ.) για εξεύρεση διδακτικού προσωπικού, με άλλους τοπικούς φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας και όχι μόνο, με Στρατιωτικές Αρχές
και λοιπές Αρχές Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς επίσης και με διακεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, διδάσκοντες ως επί των πλείστων στην Εθνική Σχολή Δικαστών.
Η επιλογή του έμπειρου, αξιόλογου και υψηλών επιστημονικών προδιαγραφών, διδακτικού προσωπικού της Σχολής συντελούν στην άριστη επιμόρφωση των σπουδαστών. Οι τέλειες
εγκαταστάσεις και ο σύγχρονος εξοπλισμός προδιαθέτουν ευχάριστα τον επισκέπτη.
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο υπάγεται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας της Ελληνικής Αστυνομίας, λειτουργεί σε επίπεδο Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης, είναι ένα αναβαθμισμένο Κέντρο Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης και ειδικότερα
Κατάρτισης στο οποίο πραγματοποιούνται εξειδικευμένα Διεθνή και Πανελλήνια σεμινάρια
υψηλού επιπέδου.
Προοπτική του Εκπαιδευτικού Κέντρου είναι να μετεξελιχθεί σε ένα Διεθνές Διακλαδικό
Κέντρο Κατάρτισης Ελληνικής Αστυνομίας (Δ.ΔΙ.Κ.Κ.Ε.Α. / International Training Centre Hellenic Police) με Ευρωπαϊκό προφίλ στην αστυνομική συνεργασία ή σε ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο
Επιμόρφωσης κάτω από την ομπρέλα προστασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού του FRONTEX με στοχευμένες θεματικές εκπαιδεύσεις στη λαθρομετανάστευση και στις Μεταναστευτικές Ροές ειδικότερα και όχι μόνο, σε συνεργασία πάντοτε με την Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο έχοντας ως μοχλό την εκπαίδευση και επιμόρφωση, την πολυσχιδή και δημιουργική δραστηριότητα, στοχεύει παράλληλα στην προώθηση της έρευνας και
μελέτης της αστυνομικής θεωρίας και πρακτικής και εν τέλει δια της επιμόρφωσης και κατάρτισης των στελεχών, στην πρακτική εφαρμογή των ερευνητικών συμπερασμάτων στην κοινωνία επ’ ωφελεία των πολιτών.
Οι μέχρι σήμερα διατελέσαντες Διοικητές είναι οι: Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος
Χατζηβασιλειάδης (24/3/2008-10/3/2013), Αστυνομικός Διευθυντής Διονύσιος Κούγκας (από
19/4/2013).
Αλέξανδρος Τρομπούκης, Υποστράτηγος ε.α.
Αλέξανδρος Τρομπούκης γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας το 1954. Αποφοίτησε το 1976 από τη
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός.
Το έτος 2003, και μετά από 31 χρόνια υπηρεσίας, αποστρατεύτηκε
ευδοκίμως. Το 2006 επανακλήθηκε στην ενεργό υπηρεσία και
υπηρέτησε ως προϊστάμενος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας μέχρι το 2009. Από το 2010 ως τακτικός καθηγητής στη
Σχολή Μετεκπαίδευσης της Ελληνικής Αστυνομίας στη Βέροια, διδάσκει
το μάθημα της Πολιτικής Άμυνας. Διετέλεσε πρόεδρος, αντιπρόεδρος και
μέλος Συλλόγων και Ενώσεων. Από το 2004 ασχολείται με τη συγγραφή.
Έλαβε μέρος με εισηγήσεις του σε τοπικές ημερίδες και σε συνέδρια.
Ιστορικά και λοιπά ποικίλου κοινωνικού περιεχομένου άρθρα του δημοσιεύονται τακτικά στον τοπικό τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό) καθώς και
σε περιοδικά της Βέροιας-Ημαθίας, αλλά και σε εφημερίδες-περιοδικά
πανελλήνιας εμβέλειας.
Το 2006 εκδόθηκε το βιβλίο του με τίτλο «Ο Μακεδονικός Αγώνας
στην Κεντρική Μακεδονία (1904-1908)», και παρουσιάστηκε από τη
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας. Από το 2004 παρουσιάζει
δική του εβδομαδιαία εκπομπή στο ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, με ελληνικά ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα.
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Περιοδικό «Βέροια – Ερατεινή Ημαθία»
Ο εκδότης και το έργο του

Δρ. - Δρ. Καθηγητής ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧ. ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ
Διδάκτορας Ιστορίας - Διδάκτορας Ιστορίας της Εκπαίδευσης
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Φιλόλογος, Ιστορικός - Ρομανιστής, Βαλκανιολόγος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧ. ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ γεννήθηκε το 1947 στη Βέροια. Σπούδασε Μεσαιωνική (Βυζαντινή) και Νεοελληνική Φιλολογία, Ιστορία, Βυζαντινή Αρχαιολογία και Λαογραφία στη Φιλοσοφική
Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πήρε το πτυχίο του το 1970 (του Τμήματος Μέσων και Νέων Ελληνικών Σπουδών – των βασικών σπουδών και των (επιπλέον) εξειδικευμένων καθηγητικών Σεμιναρίων και Παραδόσεων / «κύκλοι μαθημάτων»). Το 1994 πήρε το πρώτο διδακτορικό του δίπλωμα από την Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ. και αναγορεύθηκε αριστοβάθμιος διδάκτορας Παιδαγωγικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (στην Ιστορία του Νεότερου
Ελληνισμού). Το 2001 πήρε το δεύτερο διδακτορικό του δίπλωμα
από τη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. και αναγορεύθηκε αριστοβάθμιος διδάκτορας Θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (στην Παιδαγωγική - Ιστορία της Εκπαίδευσης).
Παρακολούθησε μαθήματα γαλλικής γλώσσας και γαλλικού
πολιτισμού στο Διεθνές Κέντρο Alliance Française στο Παρίσι –
École Internationale de Langue et de Civilisation Française, Paris.
Από το 1972 μέχρι το 2002 υπηρέτησε ως καθηγητής – φιλόλογος στη Δημόσια Μέση Εκπαίδευση. Παράλληλα, στα χρόνια
1995-1998 διετέλεσε καθηγητής ιστορίας του 1ου ΠΕΚ (Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο) Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Προγραμματισμός Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Καθηγητών Μ.Ε.), επιμορφώνοντας,
στα πλαίσια πανεπιστημιακών σεμιναρίων, τους φιλολόγους καθηγητές της Βεροίας, της Κατερίνης και των Γιαννιτσών. Στα ακαδημαϊκά έτη 1994-2000 εργάστηκε και δίδαξε στον Τομέα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ως διδάκτορας ιστορίας – αποσπασμένος από
τη Δημόσια Μέση Εκπαίδευση).
Από το 1994 μέχρι σήμερα – εκτός των αναφερομένων – δίδαξε κατά καιρούς (με πρόσκληση – ανάθεση εντεταλμένου επιστημονικού έργου) ιστορικά, γλωσσολογικά, λαογραφικά, μεθοδολογικά και
φιλολογικά θέματα σε ελληνικά και ξένα πανεπιστημιακά Σεμινάρια, Συμπόσια, Ιδρύματα και Ινστιτούτα
(σε φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών κύκλων, σε υποψήφιους διδάκτορες και σε ερευνητές) σε
τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο Εθνικό Ινστιτούτο Ανατολικών
Γλωσσών και Πολιτισμών / στο Βαλκανικό Κέντρο στο Παρίσι (INALCO: Centre d’ Etudes Balkaniques
de L’ INALCO - Institut National des Lanques et Civilisations Orientales). Βιβλία του διδάχθηκαν κατά
καιρούς ως πανεπιστημιακά εγχειρίδια σε φοιτητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημιακών τμημάτων.
Από τα φοιτητικά του ακόμα χρόνια: Πραγματοποιεί πολυάριθμες γλωσσολογικές και λαογραφικές
έρευνες και καταγραφές στον ευρύτερο βόρειο ελλαδικό και στον όμορο βαλκανικό χώρο. Στα πλαίσια
αυτών των γλωσσολογικών ερευνών εντάσσεται και η έρευνα και η συλλογή ογκώδους corpus λέξεων
και εκφράσεων της κουτσοβλαχικής γλώσσας σε δεκάδες κοινότητες του ευρύτερου βόρειου ελλαδικού
χώρου και η σύνταξη του Γλωσσικού Άτλαντα της Κουτσοβλαχικής γλώσσας με παράλληλη ερμηνεία
και μελέτη των τοπικών ιδιωμάτων της. Πραγματοποιεί μακροχρόνιες και επανειλημμένες ιστορικές έρευνες σε αρχειακές μονάδες: Του εσωτερικού: Διπλωματικά και Ιστορικά Αρχεία: Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών (ΑΥΕ), Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Αγωνιστών - τμήμα χειρογράφων Εθνικής
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Βιβλιοθήκης της Βουλής, Γενναδίου Βιβλιοθήκης, Ιστορικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας, Μακεδονίας (Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας), Κέντρου Μακεδονικού Αγώνα, Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών, Ιδρύματος Χερσονήσου Αίμου, Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιδρύματος
Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης, Μητροπόλεων Θεσσαλονίκης, Βεροίας και Ιωαννίνων, Ελληνικών Πανεπιστημίων, Ιδρυμάτων και Οργανισμών κ.ά. Του εξωτερικού: Ιστορικά Αρχεία:

O
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Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, INALCO Παρισίων - Institut National des Langues
et Civilisations Orientale Paris, Πανεπιστημίου Σορβόννης Παρισίων - Université Sorbonne-Paris IV,
Εθνικής Βιβλιοθήκης Παρισίων - Bibliothèque Nationale des France Paris, Εθνικής Βιβλιοθήκης και
Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, Εθνικής Βιβλιοθήκης και Πανεπιστημίου Σόφιας, Πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης Σκοπίων, βιβλιοθηκών Μοναστηρίου (Bitola Σκοπίων) κ.ά. Έλαβε μέρος σε πανελλήνια και
διεθνή (στο εσωτερικό και το εξωτερικό) συνέδρια, σεμινάρια και συμπόσια. Είναι μελετητής της Νεότερης Μακεδονικής Ιστορίας, ειδικός ερευνητής του Βλαχόφωνου Ελληνισμού και εξειδικεύεται στην ιστορική και πολιτισμική απεικόνιση πόλεων και τόπων του βορειοελλαδικού και του ευρύτερου βόρειου
εθνολογικού ελληνισμού και του βαλκανικού χώρου.
Τα ενδιαφέροντά του επεκτείνονται στην ψυχοκοινωνιολογία της αγωγής του εφήβου, στην παιδαγωγική, στη γλωσσολογία, στη λεξικογραφία, στην αρθρογραφία, στην κριτική, στη φιλολογία και την
ιστορία γενικότερα και στη λογοτεχνία. Είναι ο εκδότης των περιοδικών «Αναζητήσεις» (1991-2000), και
σήμερα «Βέροια - Ερατεινή Ημαθία», τακτικό μέλος σε επιστημονικές Ενώσεις και Εταιρείες, αρθρογραφεί σε ελληνικά και ξένα πανεπιστημιακά και επιστημονικά περιοδικά και επετηρίδες, σε εγκυκλοπαίδειες (στα χρόνια 1978-1988 συνεργάστηκε με 200 ιστορικά και φιλολογικά άρθρα και μελέτες στη
σύνταξη της 55/τομης Μεγάλης Γενικής Εγκυκλοπαίδειας «ΥΔΡΙΑ» - ελληνική και παγκόσμια - της «Εταιρείας Ελληνικών Εκδόσεων» Αθηνών), στον ημερήσιο τύπο και επιμελείται και παρουσιάζει τηλεοπτικά προγράμματα - εκπομπές με ιστορικά και φιλολογικά θέματα.
Βιβλία του κρίθηκαν και παρουσιάστηκαν σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές με τιμητικά
αφιερώματα, κρίθηκαν σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους και βιβλιογραφήθηκαν σε ελληνικά και ξένα
επιστημονικά συγγράμματα, μελέτες και εκδόσεις. Το όλο του έργο και βιβλία του τιμήθηκαν με ειδικές
διακρίσεις και εγκρίσεις αγορών από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, από το Δήμο Θεσσαλονίκης, από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Βεροίας και από άλλους φορείς και οργανισμούς και αντίτυπά τους εμπλούτισαν δημόσιες, δημοτικές και
σχολικές βιβλιοθήκες, όπως και προτάθηκαν και συμπεριλήφθηκαν σε καταλόγους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών της χώρας.
Για την εν γένει προσφορά του στον επιστημονικό, στο συγγραφικό, στον εκπαιδευτικό, στον πνευματικό και στον κοινωνικό χώρο τιμήθηκε: Από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως –
από την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο με το Οφφίκιο του
Άρχοντος Υπομνηματογράφου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας (2012). Από την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας – το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ.κ. Παντελεήμονα με τιμητική πλακέτα (2007), με το Χρυσό Μετάλλιο Α΄ Τάξεως του Αποστόλου Παύλου (2010) και με το
Χρυσό Σταυρό του Αποστόλου Παύλου (2012 – ο οποίος απονεμήθηκε στο συγγραφέα στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο).
Από το Δήμο Βεροίας με το Χάλκινο Μετάλλιο της Πόλης των Βεροιέων (1998), με τιμητική πλακέτα
(2007) και με το Χρυσό Μετάλλιο της Πόλης των Βεροιέων (2012, από τη Δήμαρχο Βεροίας κ. Χαρούλα
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη). Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βεροίας με τιμητική
πλακέτα (2007). Από Φορείς, Ιδρύματα και Συλλόγους, όπως από το Σύλλογο Περιβολιωτών Νομού Ημαθίας με έδρα το Παλαιό Σκυλίτσι Ημαθίας, τη γενέτειρα του, με τιμητική πλακέτα (1999) και με «Υψηλή Διάκριση» με αντίστοιχη τιμητική πλακέτα (2015). Ακόμη, με πλήθος άλλων διακρίσεων.
Από την Ακαδημία Αθηνών, και στα πλαίσια των βραβείων του 2014, το υποβληθέν δίτομο έργοβιβλίο του «Ιστορία της Βεροίας και της περιοχής με παράλληλη τοπογραφία της πόλης, η πρώτη διαχρονικά ολοκληρωμένη Ιστορία της Βεροίας» αξιολογήθηκε με την ακόλουθη εξαίρετη κριτική: «Αντώνης Μιχ. Κολτσίδας - Ιστορία της Βεροίας και της περιοχής: «Πρόκειται για αξιοθαύμαστη συστηματική
τοπική ιστορία 1.900, περίπου, σελίδων. Η Βέροια και η περιοχή της, η τοπογραφία και η ιστορική της
διαδρομή από τους απώτατους αρχαίους χρόνους μέχρι και σήμερα, εξετάζονται καταλεπτώς με σχολαστικό τρόπο. Η έκταση της έρευνας καλύπτει κάθε πτυχή της πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικής, εν
γένει, ζωής. Είναι εντυπωσιακή η άντληση υλικού από αρχεία - δημόσια και ιδιωτικά - πανελλήνιας εμβέλειας ή τοπικού χαρακτήρα. Σωρεία αποκαλυπτικών κατά κανόνα κάθε τύπου φωτογραφιών συμπληρώνουν την άκρως επιμελημένη έκδοση. Προσφέρεται ως υπόδειγμα τοπικής ιστορίας».
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ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΛΤΣΙΔΑ
(ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ)
Α. ΒΙΒΛΙΑ
Το ιστορικό, φιλολογικό και παιδαγωγικό έργο
1976 – Οι Κουτσόβλαχοι. Εθνολογική και λαογραφική μελέτη. Πρώτος τόμος, Θεσσαλονίκη 1976 (224
σελίδες).
1978 – Γραμματική και λεξικό της Κουτσοβλαχικής γλώσσας. Δεύτερος τόμος, Θεσσαλονίκη 1978 («Αφοί
Κυριακίδη» - 200 σελίδες).
1978 – Λεξικό της πιάτσας. Λέξεις και εκφράσεις της καθημερινής ζωής με ειδική ή μεταφορική σημασία.
Φιλολογική ερμηνεία και λαϊκή θυμοσοφία, Θεσσαλονίκη 1978 («Αφοί Κυριακίδη» - 216 σελίδες).
1978 – Λεξικό ελληνο-σερβοκροατικό, Θεσσαλονίκη 1978 (φιλολογική επιμέλεια - «Αφοί Κυριακίδη» 140 σελίδες).
1988 – Ψυχοκοινωνιολογία της αγωγής του εφήβου. Η διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του εφήβου μέσα στο ελεγκτικό του περιβάλλον. Μελέτη πάνω στον κοινωνικό-παιδαγωγικό ψυχισμό του εφήβου με μια παράλληλη ψυχολογία του γονέα και του καθηγητή, Θεσσαλονίκη 1988 (368
σελίδες).
1993 – Κουτσόβλαχοι - Οι Βλαχόφωνοι Έλληνες. Εθνολογική, λαογραφική και γλωσσολογική μελέτη
(Γραμματική και λεξικό της Κουτσοβλαχικής γλώσσας), Θεσσαλονίκη 1993 («Αφοί Κυριακίδη» 680 σελίδες).
1994 – Ιδεολογική συγκρότηση και εκπαιδευτική οργάνωση των Ελληνοβλάχων στο βαλκανικό χώρο
(1850-1913). Η εθνική και κοινωνική διάσταση, Θεσσαλονίκη 1994 (πρώτη διδακτορική διατριβή «Αφοί Κυριακίδη» - 624 σελίδες).
1995 – Διδακτική ιστορίας. Επιστημολογία ιστορίας (πίνακες και διαγράμματα – μαθήματα διδασκαλίας
σε πανεπιστημιακά Σεμινάρια φιλολόγων καθηγητών – 1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης), Θεσσαλονίκη
1995 (112 σελίδες).
1997 – Ιστορία της Βωβούσας. Απομνημονεύματα Απόστολου Χατζή - Τσαρουχά για τη Βωβούσα Ιωαννίνων του 19ου αιώνα, Θεσσαλονίκη 1997 («Αφοί Κυριακίδη» - 128 σελίδες).
2001 – Η εκπαίδευση των Αρωμούνων στη Δυτική Μακεδονία κατά τα ύστερα χρόνια της τουρκοκρατίας.
Ένα πρότυπο αυτοδιοικούμενης κοινοτικής εκπαίδευσης – Συμβολή στη μελέτη της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη 2001 (δεύτερη διδακτορική διατριβή - «Αφοί Κυριακίδη» - 672 σελίδες).
2001 – Η εκπαίδευση των Αρωμούνων στη Δυτική Μακεδονία κατά τα ύστερα χρόνια της τουρκοκρατίας.
Ένα πρότυπο αυτοδιοικούμενης κοινοτικής εκπαίδευσης – Συμβολή στη μελέτη της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, στη σειρά «Χριστιανοπαιδαγωγικές Μελέτες και Έρευνες», αρ. 13 (Διευθυντής σειράς:
Καθηγητής Ιωάννης Β. Κογκούλης – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Θεσσαλονίκη
2001 (δεύτερη διδακτορική διατριβή - «Αφοί Κυριακίδη» - 672 σελίδες).
2003 – Ιστορία του Μοναστηρίου της Πελαγονίας και των περιχώρων του. Η εθνική και κοινωνική διάσταση του Ελληνισμού του Μοναστηρίου και της ευρύτερης περιοχής του – Συμβολή στην Ιστορία του
Βόρειου Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 2003 («Αφοί Κυριακίδη» - 1248 σελίδες).
2005 – Ιστορία του Μελενίκου. Η διαχρονική πορεία του Ελληνισμού. (Χώρος - εγκατάσταση, πολιτική στρατιωτική κατάσταση, προπαγάνδα - βουλγαρικές βιαιότητες, ελληνική - εθνική συνείδηση, Μακεδονικός Αγώνας, αποδημίες, εμπόριο - οικονομία, εκπαίδευση, κοινωνία, εκκλησία, πολιτιστική - αστική οργάνωση). Συμβολή στην Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 2005 («Αφοί Κυριακίδη» - 752 σελίδες).
2008 – Greek education in Monastir – Pelagonia. Organisation and operation of greek schools, cultural
life, Thessaloniki 2008 – editions: Society for Macedonian Studies / Macedonian Library – 105
(Published by: Kyriakidis Bros Publishing House S.A. Thessaloniki - σελ. 256).
2010 – Η Επανάσταση και η Καταστροφή της Νάουσας κατά το 1822. Το δράμα των αγωνιστών – πεσόντων – αιχμαλώτων. Οι Εθνομάρτυρες και οι Νεομάρτυρες της ηρωικής Νάουσας. Συμβολή στην ιστορία της Νάουσας - Πηγές για την ιστορία της Νάουσας, Βέροια 2010 (με εκτενή περίληψη στην
ελληνική και σε 10 ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ρωσικά, σερβικά, ρουμα-
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νικά, πολωνικά, αλβανικά, αραβικά) – έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 432 (σε τετραχρωμία).
2012 – Ιστορία της Βεροίας και της περιοχής, με παράλληλη τοπογραφία της πόλης. Προϊστορία και μύθος,
αρχαϊκοί - κλασικοί - ελληνιστικοί - ρωμαϊκοί - βυζαντινοί χρόνοι, τουρκοκρατία, νεότερη - σύγχρονη
εποχή - σήμερα. Η πρώτη διαχρονικά ολοκληρωμένη Ιστορία της Βεροίας, 2 τόμοι, Θεσσαλονίκη
2012 (εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σελ. 1888 – και οι δυο τόμοι / σχήμα Α4, σε τετραχρωμία).
2016 – Ιστορία της Μητρόπολης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. Από τον Απόστολο Παύλο μέχρι σήμερα (50-2014). Η διαχρονική πορεία: Ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση, εκκλησιαστική τέχνη - ναοί. Οι
ποιμαντορικές, ποιμαντικές, εκκλησιαστικές, θρησκευτικές, εθνικές, φιλανθρωπικές, εκπαιδευτικές
και κοινωνικές δραστηριότητες των Βεροιέων Επισκόπων, του Κλήρου και της Εκκλησίας – Η πρώτη
και διαχρονικά ολοκληρωμένη Ιστορία της Μητρόπολης Βεροίας, 2 τόμοι, Θεσσαλονίκη 2016 («Εκδόσεις Κυριακίδη», σελ. 1248 – και οι δυο τόμοι / σχήμα Α4, σε τετραχρωμία).
Το λογοτεχνικό έργο
1974 – Ψυχική Ανύψωση. Ποιήματα (Σκέψεις - στοχασμοί για τη ζωή και τον άνθρωπο), Φλώρινα 1974,
19752 (80 σελίδες).
1982 – Χαμένα Χρόνια. Διηγήματα - Λογοτεχνική ανατομία στις ελπίδες και τις πίκρες της ζωής. Αθήνα
1982 («Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων» - 160 σελίδες).
1985 – Το άρρωστο Δίποδο. Δίδυμο ποιήματος και δοκιμίου - Λογοτεχνική τομή στην κακία και τα ψυχικά
ελαττώματα του ανθρώπου, Αθήνα 1985 («Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων» - 96 σελίδες).
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
(ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ)
1974-1975 – 33 άρθρα στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Έθνος» Φλώρινας με θέματα γύρω από την ιστορία, την εθνολογία, τη γλώσσα και τη λαογραφία των Βλάχων, Φλώρινα 1974-1975.
1978-1988 – 200 Φιλολογικά άρθρα στην 55/τομη Μεγάλη Γενική Εγκυκλοπαίδεια «ΥΔΡΙΑ» - ελληνική
και παγκόσμια - της «Εταιρείας Ελληνικών Εκδόσεων», Αθήνα 1978-1988.
1981 – Noms de professionnels d’ origine ottomane dans les langues balkaniques (collectif), «Cahiers
Balkaniques», No 2, INALCO (επιστημονικό περιοδικό της «Publications Langues’ o – Institut National des Langues et Civilisations Orientales», σελ. 5-32), Paris 1981 – ανάτυπο: Παρίσι 1981,
Θεσσαλονίκη 1981 (28 σελίδες).
1985-1996 – 30 κριτικές βιβλίων στα έντυπα: Εφημερίδες: «Λαός» Βεροίας και «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης. Περιοδικά / συγγράμματα: «Μακεδονικά» Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη),
«Ήπειρος» Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης, «Αναζητήσεις» Βεροίας, 1985-1996.
1991-2000 – «Αναζητήσεις» στο χώρο της Ιστορίας, της Φιλολογίας και της Λογοτεχνίας - Περιοδικό σύγγραμμα έρευνας και λόγου (υπεύθυνος έκδοσης και σύνταξης: Δρ. - Δρ. Αντώνης Κολτσίδας), Βέροια 1991-2000, τεύχη 1-8 (ISSN 1105-6630).
1991 – Οι Σαρακατσάνοι, «Αναζητήσεις» 2, Βέροια 1991.
1991 – Κουτσοβλαχικά ονόματα αγγείων οικιακής χρήσης, «Ελληνική Διαλεκτολογία» (επιστημονικό περιοδικό του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης), Θεσσαλονίκη 1991 – και ανάτυπο: Θεσσαλονίκη 1991 («Αφοί Κυριακίδη» - 36
σελίδες).
1993-1994 – 21 λαογραφικά άρθρα στην ημερήσια εφημερίδα «Λαός» Βεροίας, Βέροια 1993-1994.
1994-1997 – 76 παιδαγωγικά άρθρα στην ημερήσια εφημερίδα «Λαός» Βεροίας, Βέροια 1994-1997.
1994 – Η εθνική και η κοινωνική προσφορά των βλαχόφωνων Ελλήνων (διεθνές επιστημονικό συμπόσιο
«Οι Βλάχοι στην ιστορία του Ελληνισμού. Παρελθόν - προοπτικές» - Βέροια 25-26 Ιουνίου 1994),
Θεσσαλονίκη 1994 (32 σελίδες).
1995 – Η πολιτισμική ταυτότητα των Ελληνοβλάχων και ιδιαίτερα η παρουσία τους στον ευρύτερο χώρο της
Νάουσας Ημαθίας (12ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων - Νάουσα 30 Ιουνίου 1995), Θεσσαλονίκη
1995 (32 σελίδες).
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1995 – 50 χρόνια από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Βέροια 1995 (48 σελίδες).
1995 – Η Επανάσταση του 1821 και η εθνική μας λογοτεχνία, Βέροια 1995 (32 σελίδες).
1995-1996 – Κοσμάς ο Αιτωλός. Ο Μεγάλος Διδάσκαλος του Γένους, «Αναζητήσεις» 5, Βέροια 1995-1996.
1997 – L’ état présent de la langue Koutsovalaque sur le territoire de la Grèce, «Cahiers Balkaniques»,
No 25, INALCO (επιστημονικό περιοδικό της «Publications Langues’ o – Institut National des
Langues et Civilisations Orientales», Paris 1997, σελ. 99-127) – πρακτικά διεθνούς επιστημονικού
συμποσίου (actes du Colloque) «Les Oubliés des Balkans» - Paris 1997, ανάτυπο: Παρίσι 1997,
Θεσσαλονίκη 1997 (32 σελίδες).
1998 – Η σημερινή κατάσταση της κουτσοβλαχικής γλώσσας στον ελλαδικό χώρο (ιστορική, εθνολογική,
κοινωνική και γλωσσολογική προσέγγιση), «Μακεδονικά» ΛΑ΄ (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών),
Θεσσαλονίκη 1998 - ανάτυπο, Θεσσαλονίκη 1998 (32 σελίδες).
1998 – Η Σαμαρίνα του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα: Μια περίπτωση έντονα φιλελεύθερης και
αστικοποιημένης κοινωνίας, «Συμπόσιο Σαμαρίνας», Σαμαρίνα 1998 - ανάτυπο, Θεσσαλονίκη 1998
– «Αναζητήσεις» 6, Βέροια 1997 (και ανάτυπο – 15 σελίδες).
1999 – Οι οικονομικές δραστηριότητες των Μοσχοπολιτών ως παράγοντας διαφωτιστικής και πολιτισμικής
μετακένωσης στον Ελληνισμό, «Μοσχόπολις», Συμπόσιο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
Θεσσαλονίκη 1999 - ανάτυπο, Θεσσαλονίκη 1999 (14 σελίδες).
2000 – Κλεισουριώτες απόδημοι στον ελλαδικό και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο (19ος - αρχές 20ού
αιώνα), «Για την Κλεισούρα», Συμπόσιο, Καστοριά 2000 - ανάτυπο, Θεσσαλονίκη 2000 – «Αναζητήσεις» 7, Βέροια 1998 (και ανάτυπο - 18 σελίδες).
2000 – Η ζωή και το έργο του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Ιστορική και φιλολογική θεώρηση, Θεσσαλονίκη 2000 (32 σελίδες).
2001 – Τα Ανθρωπωνύμια των Αρωμούνων, «Bulletin de liaison Néo-hellénique», No 18, INALCO (σελ.
209-230, επιστημονικό περιοδικό της «Publications Langues’ o – Institut National des Langues et
Civilisations Orientales»), Paris 2001 – ανάτυπο: Παρίσι 2001, Θεσσαλονίκη 2001 (22 σελίδες).
2003 – Η εκπαίδευση των βλαχόφωνων κοινοτήτων στην επαρχία Γρεβενών πριν το 1912, «Τα Γρεβενά.
Ιστορία, Τέχνη, Πολιτισμός», πρακτικά συμποσίου, Γρεβενά 2003 (32 σελίδες).
2003 – Η εθνική και εκπαιδευτική συμβολή του Μεγαρόβου στον Ελληνισμό της Πελαγονίας (1850-1913),
Θεσσαλονίκη 1996 - «Χριστιανική Μακεδονία - Πελαγονία, Αχρίδα», πρακτικά συμποσίων, Θεσσαλονίκη 2003 (34 σελίδες).
2004 – Ιστορικά της Βωβούσας του 19ου αιώνα: Ο χώρος και οι άνθρωποι - Οι αγώνες και οι αποδημίες
(4ο Συμπόσιο για το Χορό – Βωβούσα, 17 Ιουλίου 2004), Θεσσαλονίκη 2004 (32 σελίδες).
2004 – Λατινόφωνοι (Βλαχόφωνοι) Έλληνες. Ιστορία, γλώσσα, λαογραφία (6ο Σεμινάριο Λαογραφίας και
βλάχικων παραδοσιακών χορών – Ξάνθη, 26 Σεπτεμβρίου 2004), Θεσσαλονίκη 2004 (32 σελίδες).
2004 – Ο Ελληνισμός στον όμορο χώρο των βιλαετίων Μοναστηρίου, Θεσσαλονίκης και Κοσόβου (Κρούσοβο, Περλεπές, Βελεσά, Σκόπια). Επιστημονικό Συμπόσιο «Χριστιανική Μακεδονία: Θεσσαλονίκη
– Βελεσά. Ο ρόλος της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης στο Μακεδονικό Αγώνα», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Θεσσαλονίκη 6 Νοεμβρίου 2004, Θεσσαλονίκη 2004 (32 σελίδες).
2006 – Η Συμβολή των Ελληνόβλαχων στη σερβική κοινωνία, Θεσσαλονίκη 2006, «Ελληνοσερβικά»,
συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 23-25 Νοεμβρίου 2006, Θεσσαλονίκη 2006 (32 σελίδες).
2009 – Το αγροτικό ζήτημα στη Ρουμανία από την ανεξαρτησία της έως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
Θεσσαλονίκη 2008 (32 σελίδες).
2016-2018 – «Βέροια-Ερατεινή Ημαθία», Ιστορία - Πολιτισμός, περιοδικό σύγγραμμα έρευνας και λόγου
(υπεύθυνος έκδοσης και σύνταξης: Δρ.-Δρ. Αντώνης Μιχ. Κολτσίδας), Βέροια 2016 - 2018, τεύχη
1-2 (σελίδες τεύχους: 160 – σε σχήμα Α4, ISSN 2529-0347).

______________________________________________________________________________________________
(Σ.Σ.) Διόρθωση: Στη σελίδα 58 του τεύχους 1 (2017) στην ενότητα, του πίνακα «Διαχρονικός Επισκοπικός Κατάλογος Βεροίας», που αναφέρεται στον «Λουκά Α΄», εκ παραδρομής ηλεκτρονικής επεξεργασίας επικολλήθηκε εσφαλμένα η φράση «Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου, 431», η οποία, ως εκ τούτου, διαγράφεται.
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