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Πρόλογοσ: 

    Ψο τζλοσ του Εμφυλίου πολζμου βρικε τθν Ελλάδα αντιμζτωπθ με πλικοσ από 

οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλιματα. Θ χϊρα είχε ερειπωκεί, πολλοί 

άνκρωποι είχαν χάςει τθσ ηωζσ τουσ και ο διχαςμόσ παρζμενε.Ενδεικτικά,να 

αναφζρουμε, ότι κατά τα ζτθ 1940-1944, ο πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ μειϊκθκε κατά 

6,5% ςε ςφνολο περίπου 7,5εκ. ανκρϊπων,οι κτιριακζσ υποδομζσ κατά 23,2%,ο 

εμπορικόσ ναυτικόσ ςτόλοσ, μαηί με το ςιδθροδρομικό υλικό ςχεδόν 

ξεκλθρίςτθκαν,ενϊ τα ηϊα εργαςίασ-κτθνοτροφίασ μειϊκθκαν ςτο ιμιςυ.1Εφλογα, 

άρχιςαν να δθμιουργοφνται προςδοκίεσ για ζνα καλφτερο μζλλον, ιδθ από το 

1950,ωςτόςο ο βϋ παγκόςμιοσ πόλεμοσ,ο εμφφλιοσ και το παρελκόν με τθν 

μικραςιατικι καταςτροφι,τθσ ανταλλαγισ πλθκυςμϊν,τθσ αδυναμίασ ςχθματιςμοφ 

ςτακερισ κυβζρνθςθσ (με εξαίρεςθ τον Ε. Βενιηζλο),ζκαναν το εγχείρθμα για μια 

αναςυγκρότθςθ, να μοιάηει αδφνατο. 

    Ωςτόςο, κατά τθν πρϊιμθ μετεμφυλιακι περίοδο, ςυνεχίηεται θ ζντονθ πολιτικι 

δράςθ του Χτρατάρχθ Αλζξανδρου Υαπάγου. Σ Υαπάγοσ, εμπνευςμζνοσ από τον 

Γάλλο ςτρατάρχθ de Gaulle,  αςχολικθκε με τθν πολιτικι. Ψο κόμμα του ιδρφκθκε 

το καλοκαίρι του 1951 και όχι μόνο αναμόρφωςε τον ςυντθρθτικό χϊρο αλλά, 

παράλλθλα,  ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα κατζκτθςε τθν εξουςία. Θ 

πρωκυπουργία του, θ οποία διιρκεςε από το 1952 ωσ το 1955, κεωρείται μία από 

τισ πιο δθμιουργικζσ περιόδουσ εκτενοφσ αναςυγκρότθςθσ ςτθν ιςτορία τθσ 

Ελλάδοσ. Θ κριαμβευτικι επικράτθςθ του Χυναγερμοφ ςτισ νζεσ εκλογζσ του 1952, 

επζτρεψε ςτθ νζα κυβζρνθςθ να κυβερνιςει αδιατάρακτα τα επόμενα τρία χρόνια 

και να προωκιςει ριηικζσ μεταρρυκμίςεισ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ κυβερνθτικισ 

δραςτθριότθτασ.  Χτόχοσ του Αλζξανδρου Υαπάγου υπιρξε θ ζνωςθ όλων των 

Ελλινων, για τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςκοποφ, τθσ ριηικισ αναμόρφωςθσ. 

Ξινοφμενοσ προσ τθν επίτευξθ του ςτόχου, ο Υαπάγοσ είχε δθλϊςει ότι, «Κα 

κεμελιϊςομεν κράτοσ και κα το κζςωμεν εισ τθν διάκεςιν του πολίτου, χωρίσ τθν 

ανάγκθ ουδενόσ μεςάηοντοσ». 2  

    Υαρά τισ καταςτροφζσ τθσ Ξατοχισ και του εμφυλίου, θ αναςυγκρότθςθ, χάρθ 

ςτισ ενζργειεσ τθσ κυβζρνθςθσ του Αλζξανδρου Υαπάγου προωκικθκε ςχετικά 

γριγορα.Χθμαντικι υπιρξε θ ςυμβολι τθσ οικονομικισ πολιτικισ του υπουργοφ 

Χυντονιςμοφ Χπυρίδωνοσ Παρκεηίνθ. Ψθν οικονομικι πολιτικι του Παρκεηίνθ 

χαρακτιριςε το αποτζλεςμα, παρά τθν αυξανόμενθ μετανάςτευςθ των Ελλινων και 

τθν άνιςθ περιφερειακι ανάπτυξθ, που τθν ςυνόδευαν.Υραγματικότθτα, θ οποία 

λειτουργοφςε ςτο πλαίςιο των προγραμματικϊν δθλϊςεων του Αλζξανδρου 

Υαπάγου, ο οποίοσ, ςε μία από τισ προεκλογικζσ του ομιλίεσ, λίγο πριν τισ εκλογζσ 

                                                           
1)Βλ. πίνακα Ιςτορία του ελλθνικοφ Ζκνουσ,ςφγχρονοσ ελλθνιςμόσ από το 1941 ωσ το τζλοσ του 
αιϊνα,ςελ.63, τόμ.Λςτ’,εκδοτικι Ακθνϊν. 
2) Βλ και εφθμερίδα «Νίκθ», φ. 26-10-1952  
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του 1952, είχε δθλϊςει: «Χκοπόν τθσ διακυβερνιςεϊσ μου κα κζςω τθν βελτίωςιν 

του βιοτικοφ επιπζδου του λαοφ». 3 

    Χτθν εξωτερικι πολιτικι, θ κυβζρνθςθ εδραίωςε τισ φιλοδυτικζσ και ιδίωσ, τισ 

φιλοαμερικανικζσ κζςεισ. Θ διαπίςτωςθ αυτι γίνεται από τθν παραχϊρθςθ βάςεων 

ςτον αμερικανικό ςτρατό και τθν είςοδο τθσ χϊρασ ςτθν ςυμμαχία του ΡΑΨΣ. 

Υαράλλθλα, θ κυβζρνθςθ ανζπτυξε ςχζςεισ και με χϊρεσ του ανατολικοφ κόςμου, 

όπωσ τθν Γιουγκοςλαβία του Ψίτο, αλλά και τθν Χοβιετικι Ζνωςθ,  κατά το διάςτθμα 

μετά το κάνατο του Χτάλιν, το 1953.     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3) Βλ.εφθμερίδα Νίκθ, φ. 2-11-1952. 
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Ειςαγωγή: 

     Θ παροφςα εργαςία ζχει ωσ κζμα τθν αναςυγκρότθςθ τθσ Βζροιασ κατά τθν 

περίοδο διακυβζρνθςθσ του «Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ», του κόμματοσ του 

Αλζξανδρου Υαπάγου. Χε κάκε περίπτωςθ, θ διακυβζρνθςθ του Υαπάγου, ςτο 

πλαίςιο τθσ οικονομικισ αναςυγκρότθςθσ, επζδειξε ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν 

επαρχία και ιδίωσ, τθσ Βόρειασ Ελλάδασ. Ξατά ςυνζπεια, θ πόλθ τθσ Βζροιασ δεν 

μποροφςε να αποτελεί εξαίρεςθ. 

    Χτο πρϊτο κεφάλαιο κα παρουςιαςτεί θ ςτρατιωτικι πορεία του Υαπάγου, θ 

οποία τον ανζδειξε ωσ αρχιςτράτθγο. Ακόμθ, κα παρατεκοφν τα γεγονότα, τα οποία 

τον οδιγθςαν ςε «πρωταγωνιςτι» του πολιτικοφ χϊρου και ςτθν πρωκυπουργία 

ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1950.Ψο πρϊτο κεφάλαιο τθσ παροφςθσ μελζτθσ κα 

ολοκλθρωκεί με τθν παρουςίαςθ τθσ οικονομικισ μεταρρφκμιςθσ του 1953, χάρθ 

ςτθν οποία, για πρϊτθ φορά μετά από δεκαετίεσ, ο προχπολογιςμόσ του κράτουσ 

ιςοςκελίςτθκε.  

     Χτο δεφτερο κεφάλαιο, γίνεται λόγοσ για τθν κατάςταςθ τθσ Πακεδονίασ μετά 

τθν Ξατοχι από τισ δυνάμεισ του Άξονα και τον Εμφφλιο, που ακολοφκθςε.  Επίςθσ, 

κα πραγματοποιθκεί αναφορά και για το πϊσ διαμορφϊκθκε θ κατάςταςθ ςτθ 

Βζροια μετά  τθ δεκαετία του 1940. Ακόμθ, το κεφάλαιο κα επικεντρωκεί ςτισ 

μεταρρυκμίςεισ, ςτισ οποίεσ προζβθ θ κυβζρνθςθ Υαπάγου για τθν ανάπτυξθ τθσ 

Βζροιασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.    
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Η αναςυγκρότηςη τησ Βζροιασ κατά την μεταπολεμική περίοδο (1952-1955) 

Κεφάλαιο 1 Η Μεταπολεμική Περίοδοσ 

1.1 Η Παρουςία του Αλζξανδρου Παπάγου 

   Σ Αλζξανδροσ Υαπάγοσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το Δεκζμβριο του 1883 και πζκανε 

ςτθν ίδια πόλθ τον Σκτϊβριο του 19554. Γόνοσ ςτρατιωτικισ οικογζνειασ,ςποφδαςε 

για ζνα ζτοσ ςτθ Ρομικι ςχολι του ΕΞΥΑ και ςτθ ςυνζχεια αποφάςιςε να διακόψει 

τισ ςπουδζσ του και να εγγραφεί, ςτθ ςχολι ιππικοφ του Ϊπρ, ςτο Βζλγιο.  Ξατά τουσ 

Βαλκανικοφσ πολζμουσ, ςτουσ οποίουσ υπθρζτθςε ωσ μζλοσ του Επιτελείου του 

Διαδόχου Ξωνςταντίνου, ο Υαπάγοσ διαδραμάτιςε ςθμαντικό ρόλο ωσ μζλοσ του 

ελλθνικοφ ςτρατοφ. Ψο καλοκαίρι του 1917, θ κυβζρνθςθ Βενιηζλου, επειδι τον 

κεωροφςε πράκτορα του ζκπτωτου βαςιλιά Ξωνςταντίνου, τον εξόριςε περνϊντασ 

διαδοχικά από τα νθςιά Μο,Πιλο,Κιρα και Ξριτθ μαηί με πολλοφσ αντιβενιηελικοφσ, 

μζχρι το 1920 και τθν ιττα των Φιλελευκζρων ςτισ εκνικζσ εκλογζσ του ζτουσ 

εκείνου.   

    Πετά τθν άνοδο τθσ «Θνωμζνθσ Αντιπολίτευςθσ» ςτθν εξουςία, το Ροζμβριο του 

1920, επζςτρεψε υπθρετϊντασ ςτο ιππικό ςϊμα, μζχρι τθν εκδιλωςθ του 

κινιματοσ των Οεοναρδόπουλου- Γαργαλίδθ. Σι προαναφερκζντεσ, ζχοντασ τθν 

ζμμεςθ ςφμπραξθ του αρχθγοφ του «Ξόμματοσ των  Ελευκεροφρόνων», Λ. Πεταξά, 

κιρυξαν αντεπανάςταςθ ςτισ 22 Σκτωβρίου του 1923. Τμωσ, το εγχείρθμα αυτό 

ςφντομα κατεςτάλθ και το αποτζλεςμα υπιρξε θ απομάκρυνςθ 1.284 αξιωματικϊν 

από το ςτράτευμα 5 . Επζςτρεψε το 1926, λαμβάνοντασ το αξίωμα του 

ςυνταγματάρχθ. Χτα τζλθ του 1931, τοποκετικθκε υπαρχθγόσ του ΓΕΧ από τον 

Βενιηζλο,αναγνωρίηοντασ τθν αξία του αντιφρονοφντα αξιωματικοφ και το 1935 

ανζλαβε διοικθτισ- διαδοχικά- του Α’ και του Γ’ Χϊματοσ ςτρατοφ.  

    Πετά τθ νίκθ του Οαϊκοφ Χυναςπιςμοφ, ςτισ εκνικζσ εκλογζσ τθσ 9θσ Λουνίου 1935, 

ο Υαπάγοσ ανζλαβε το υπουργείο Χτρατιωτικϊν.Διατιρθςε το αξίωμα αυτό και 

μετά τθν ριξθ ςτισ ςχζςεισ Ξονδφλθ-Ψςαλδάρθ. Πάλιςτα, ςτισ 10 Σκτωβρίου του 

1935 ο Υαπάγοσ, ωσ υπουργόσ τθσ ςυγκυβζρνθςθσ Ξονδφλθ-βαςιλοφρόνων, 

κθρφττει ςτρατιωτικό νόμο. Θ κιρυξθ αυτι εντάχκθκε ςτα πλαίςια μίασ εςωτερικισ 

πολιτικισ, που είχε ωσ βαςικοφσ άξονεσ τθν αποκατάςταςθ των προςφφγων, τθν 

δίκαιθ κατανομι του ειςοδιματοσ και τθν εκπόνθςθ δθμοςίων ζργων. 

                                                           
4) Βλ. Ελ. Χκιαδά Λθξιαρχείο Ακθνϊν (1836-2006). Ιςτορικά ςτοιχεία και ςωηόμενα αρχεία,2007, ςελ. 
135. 
5) Βλ. Απ. Βακαλόπουλου, Νζα ελλθνικι ιςτορία (1204-1985), 1987, ςελ. 373.  
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    Τταν ο Λωάννθσ Πεταξάσ επζβαλε, τον Αφγουςτο του  19366 τθ δικτατορία του, 

επίςπευςε τον εκςυγχρονιςμό του ςτρατοφ και εκπονικθκαν ςχζδια επιςτράτευςθσ 

που εξαςφάλιηαν υψθλό βακμό ετοιμότθτασ (πρόγραμμα κόςτουσ τριϊν δισ 

δραχμϊν) και εκπονικθκαν ςχζδια επιςτράτευςθσ, που εξαςφάλιηαν υψθλό βακμό 

ετοιμότθτασ (Απρίλιοσ 1935-Λανουάριοσ 1941). Χτο ζργο αυτό, πολφτιμθ βοικεια 

ςτον Πεταξά προςζφερε ο Αλζξανδροσ Υαπάγοσ7. 

    Σ Υαπάγοσ, όντασ αρχιςτράτθγοσ, ζςτρεψε το βάροσ τθσ άμυνασ ςτθ μεραρχία 

Θπείρου. Θ μεραρχία αυτι είχε τθν τφχθ να υπεραςπιςτεί τθν τιμι και τθν εδαφικι 

ακεραιότθτα τθσ χϊρασ. Χτισ αρχζσ του πολζμου, ζδωςε ςτθν μεραρχία τθν κφρια 

αποςτολι τθσ, θ οποία ιταν αφενόσ θ κάλυψθ τθσ κεντρικισ Ελλάδοσ χάρθ ςτθ 

γραμμι Λωάννινα- Ηυγόσ- Πζτςοβο και αφετζρου, θ υπεράςπιςθ εκνικοφ εδάφουσ.  

Πάλιςτα, ενίςχυςε το μζτωπο μετά από ειςιγθςι του, τθν οποία ενζκρινε ο Λ. 

Πεταξάσ ςτθν ϋΘπειρο με τθν VIII Περαρχία του υποςτράτθγου Χαρ. Ξατςιμιτρου. 

Χαφζςτερα, δεν εγκατζλειψε τθν προωκθμζνθ αμυντικι τθσ γραμμι και αγωνίςτθκε 

χωρίσ να εγκαταλείψει ελλθνικό ζδαφοσ.  

    Οίγο πριν τθν εαρινι επίκεςθ του Άξονα, θ κίνθςθ του ελλθνικοφ ςτρατοφ να 

ενωκεί με τα ςτρατεφματα που βρίςκονταν ανατολικά, ςιμαινε ότι ζνα τμιμα τθσ 

Αλβανίασ και τθσ Πακεδονίασ ζπρεπε να «κυςιαςτοφν». Από τθν πλευρά του, ο 

Υαπάγοσ κεωροφςε ότι δεν κα γίνονταν αυτζσ οι ενζργειεσ, πριν θ βρετανικι 

κυβζρνθςθ εξακριβϊςει τισ προκζςεισ τθσ Γιουγκοςλαβίασ. Αφοφ οι Γιουγκοςλάβοι 

πολεμοφςαν, ίςωσ θ Κεςςαλονίκθ κα μποροφςε να ςωκεί. Τμωσ, αποδείχκθκε ότι 

περίμενε μάταια, επειδι, ςτισ 9 Παρτίου 1941 οι ιταλικζσ δυνάμεισ αντεπιτζκθκαν 

λυςςαλζα και λίγεσ εβδομάδεσ μετά, ακολοφκθςε θ γερμανικι ειςβολι ςτα 

Βαλκάνια.    

    Χτισ 21 Απριλίου 1941, ςτθν βορειοδυτικι Ελλάδα,διαδραματίςτθκε θ τελευταία 

πράξθ ενόσ δράματοσ8. Σ αντιςτράτθγοσ Γεϊργιοσ Ψςολάκογλου ςυνκθκολόγθςε με 

τον Γερμανό διοικθτι Ψςεπ Ρτίντριχ και ο Υαπάγοσ ηιτθςε να παραιτθκεί. Ψθν 

επομζνθ, θ ελλθνικι κυβζρνθςθ ενθμζρωςε τθν επικείμενθ παραίτθςθ του 

Υαπάγου από το αξίωμά του.  Χτισ 23 Απριλίου υπογράφθκε και δεφτερο 

πρωτόκολλο, ςτο οποίο, εκτόσ των Ψςολάκογλου και Ρτίνντριχ, υπζγραφε και ο 

Λταλόσ διοικθτισ των δυνάμεων του Πετϊπου. 9 Ψθν ίδια μζρα εγκρίκθκε, με 

βαςιλικό διάταγμα το αίτθμα του Υαπάγου για αποςτράτευςθ.Θ παραίτθςθ του 

Υαπάγου και θ διάλυςθ του Γενικοφ Χτρατθγείου, οφειλόταν ςτθν ζλλειψθ 

                                                           
6)Βλ. Χπφροσ Οιναρδάτοσ, 4θ Αυγοφςτου, Ακινα 1988, ςς. 33 - 40, Ρίκοσ Αλιβιηάτοσ, Οι πολιτικοί 
κεςμοί ςε κρίςθ 1922 - 1974, Πψεισ τθσ ελλθνικισ εμπειρίασ, Ακινα 1995, ςς. 103 - 105, Χπφροσ 
Παρκζτοσ, Ρϊσ φίλθςα τον Μουςςολίνι! Τα πρϊτα βιματα του ελλθνικοφ φαςιςμοφ, Ακινα 2006, 
ςς. 197 - 200. 
7) Βλ. C.M.  Woodhouse, Οι Ζλλθνεσ από το 324: Η ιςτορία ενόσ λαοφ, 1996, ςελ. 280 
8)Βλ. Ξϊςτασ Ξωςτισ, Τα κακομακθμζνα παιδιά τθσ Ιςτορίασ, Ακινα 2018, ςς. 646 – 658. 
 
9)Βλ. I.Ξολλιόπουλου,Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τ. ΛΕϋ, ςελ. 450.  



 
 

8 
 

εμπιςτοςφνθσ ςτο πρόςωπο του Υαπάγου και ςτθν αβάςιμθ κατθγορία ότι δεν 

ςυνζδραμε ςτθν αντιμετϊπιςθ των δυνάμεων του Άξονα, ςφμφωνα με το “Foreign 

Office”.       

    Χτθ ςυνζχεια, όταν ο βαςιλιάσ Γεϊργιοσ Β’ και ο νζοσ πρωκυπουργόσ Εμμανουιλ 

Ψςουδερόσ  αποχϊρθςαν από τθν Ακινα με προοριςμό τθν Ξριτθ, ο Υαπάγοσ 

αρνικθκε να τουσ ακολουκιςει,όπωσ αρνικθκε και τθν επίδοςθ ςφνταξθσ ςτο 

πρόςωπό του με εξϊδικο προσ το Ωπουργείο Εκνικισ Άμυνασ και το Ωπουργείο 

Σικονομικϊν από τθν κατοχικι κυβζρνθςθ και εν ςυνεχεία ανζπτυξε  ζντονθ 

αντιςταςιακι δραςτθριότθτα. Χυγκεκριμζνα, ίδρυςε μία αντιςταςιακι ομάδα, με 

τθν ονομαςία «Χτρατιωτικι Λεραρχία» και ςε αυτιν ςυμμετείχαν Ζλλθνεσ 

αξιωματικοί. Για τθν δράςθ του αυτι, ςυνελιφκθ τον Λοφλιο του 1943 και 

μεταφζρκθκε μαηί με τζςςερισ άλλουσ ςυναγωνιςτζσ του ςτο ςτρατόπεδο 

ςυγκζντρωςθσ του Ρταχάου. Εκεί παρζμεινε, μζχρι τθ ςυνκθκολόγθςθ τθσ 

Γερμανίασ (άνοιξθ 1945). 

    Σ Σκτϊβριοσ του 1948, εν μζςω του εμφυλίου πολζμου, υπιρξε κακοριςτικόσ, 

επειδι ο Υαπάγοσ ανακλικθκε ςτθν ενεργό δράςθ, με αποτζλεςμα, τον Λανουάριο 

να επανατοποκετθκεί αρχθγόσ των ενόπλων δυνάμεων10.Υιο ςυγκεκριμζνα, οι 

κυβερνθτικζσ δυνάμεισ, από κοινοφ με Αμερικανοφσ αξιωματικοφσ, επιτζκθκαν ςτισ 

10 Αυγοφςτου ςτο Βίτςι, όπου αμφνονταν περίπου 7.000 μζλθ του Δθμοκρατικοφ 

Χτρατοφ Ελλάδοσ. Σ καταιγιςμόσ των αεροπορικϊν βομβαρδιςμϊν και θ προϊκθςθ 

των αρμάτων μάχθσ οδιγθςαν ςε διάςπαςθ του μετϊπου. Τμωσ, ο αγϊνασ κα 

επαναλαμβανόταν και ςτο δυτικό μζτωπο, τον Γράμμο.  

    Ωςτόςο, γριγορα ζγινε αντιλθπτό ότι ο πόλεμοσ του 1949 δεν είχε κοινά ςθμεία 

με τον πόλεμο, ωσ προσ τον τρόπο διεξαγωγισ του κατά τα προθγοφμενα χρόνια. 

Για τθν ακρίβεια, μζςα ςε λίγεσ ϊρεσ, θ ελλθνικι αεροπορία, ενιςχυμζνθ με νζα 

βομβαρδιςτικά, εξόντωςε μία διλοχία του ΔΧΕ ςτο Ψςαρνό  Γράμμου. Θ επίκεςθ 

αυτι είχε ωσ απολογιςμό περίπου 180 νεκροφσ. Χτισ 27 Αυγοφςτου 1949, το δυτικό 

μζτωπο ςτον Γράμμο κατζρρευςε. Ιταν ςαφζσ ότι ο Υαπάγοσ «ζγειρε τθν 

πλάςτιγγα» υπζρ του κυβερνθτικοφ ςτρατοφ και ο πόλεμοσ τελείωςε.Θ προςφορά 

του Υαπάγου ςτθν ελλθνικι κοινωνία αναγνωρίςτθκε με μία μεγάλθ γεωγραφικι 

περιοχι τθσ Αττικισ,να φζρει ςιμερα το όνομά του. Είναι ο διμοσ Υαπάγου, μία 

περιοχι ςτθν οποία, κατά βάςθ, κατοικοφν ςτρατιωτικοί. Πάλιςτα, το Ροζμβριο του 

2000 τοποκετικθκε ςτθν περιοχι ζνα κολοςςιαίων διαςτάςεων γλυπτό, το οποίο 

απεικονίηει τον Υαπάγο ζφιππο.11 Επίςθσ, ςτον διμο Ρζου Ηωγράφου, ςτθν Ακινα, 

θ κεντρικι λεωφόροσ τθσ περιοχισ ονομάηεται «Χτρ/χου Α. Υαπάγου».  

 

                                                           
10) Βλ. Ξωνςτ. Βακαλόπουλου, Ιςτορία τθσ Ελλάδοσ. Επίτομθ- Συνκετικι. Από τθ γζνεςθ του νζου 
Ελλθνιςμοφ(1204) ςτθ ςφγχρονθ Ελλάδα (2000) ,2004,εκδ. οίκοσ Αντ.Χταμοφλθ, ςελ. 476.   
11) Βλ. εφθμερίδα Κακθμερινι, φ. 12-11-2000.  
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1.2 Η ανάμειξη του Παπάγου με την πολιτική: 

   Πετά τθν αποτυχία κεντρϊων υποψθφίων ςτισ αυτοδιοικθτικζσ εκλογζσ του 1950-

1951, οι τρεισ πολιτικοί αρχθγοί των κομμάτων του κζντρου, Γ. Υαπανδρζου, Χ. 

Βενιηζλοσ και Ρ. Υλαςτιρασ, αποφάςιςαν από κοινοφ, ςτισ 3 Παΐου 1951,τθ 

διεξαγωγι εκλογϊν, θ οποία κα γινόταν με ζνα νζο, τροποποιθμζνο εκλογικό 

ςφςτθμα. Πε τθν τροποποίθςθ κεωροφςαν ότι κα ενιςχυόταν θ κοινοβουλευτικι 

ιςχφσ των κομμάτων τουσ.  

   Τμωσ, το πολιτικό κλίμα μεταβλικθκε όταν, ςτισ 29 Παΐου, ο τότε αρχθγόσ του 

ελλθνικοφ ςτρατοφ, ςτρατάρχθσ Αλζξανδροσ Υαπάγοσ, υπζβαλε τθν παραίτθςι του. 

Σι προςπάκειεσ του βαςιλιά Υαφλου και τθσ κυβζρνθςθσ να τον μεταπείςουν, 

απζβθςαν άκαρπεσ.Θ μεγάλθ ωςτόςο απιχθςθ του Υαπάγου και δθ ςτα ελλθνικά 

ςτρατεφματα αποδείχτθκε από ζνα μεμονωμζνο περιςτατικό,όταν ςθμαντικά 

πρόςωπα του ΛΔΕΑ (Λερόσ Δεςμόσ Ελλινων Αξιωματικϊν) τθν επομζνθ τθσ 

παραίτθςθσ του ςτρατάρχθ κατζλαβαν τα γραφεία του ΓΕΧ,του ΓΕΕΚΑ,αλλά και τον 

Φαδιοφωνικό Χτακμό Ακθνϊν.Χε μια κίνθςθ επομζνωσ, αμφιςβιτθςθσ του βαςιλιά 

και τθσ κυβζρνθςθσ ιρκε να βάλει τζλοσ, θ ίδια θ παρουςία του Υαπάγου,οπότε και 

ηιτθςε τθν αποχϊρθςθ των πραξικοπθματιϊν12. 

   Θ παραίτθςθ του Υαπάγου οδιγθςε ςτθ δθμιουργία νζων δεδομζνων. Υιο 

αναλυτικά, μετά τθν παραίτθςι του, θ πικανότθτα κακόδου του ςτισ εκλογζσ 

αυξικθκε. Από τθν πλευρά του, ο Υαπανδρζου επιχείρθςε να αποτρζψει τθν 

ψιφιςθ του νζου εκλογικοφ νόμου, αλλά δεν τα κατάφερε. Ζτςι, τθν 1θ Λουλίου του 

1951, το «Δθμοκρατικό Χοςιαλιςτικό Ξόμμα», του οποίου θγείτο ο Υαπανδρζου, 

αποχϊρθςε από τθν κυβζρνθςθ. Τμωσ, τθ μονοκομματικι πια κυβζρνθςθ των 

«Φιλελευκζρων» ςτιριξαν θ ΕΥΕΞ (Εκνικι Υροοδευτικι Ζνωςθ Ξζντρου) και το 

«Οαϊκό» κόμμα», υπό τθν θγεςία του Ξ. Ψςαλδάρθ. Χτισ 26 Λουλίου, ολοκλθρϊκθκε 

θ ψιφιςθ του νζου εκλογικοφ νόμου από τα κόμματα, τα οποία ςυγκρότθςαν τθ 

νζα πλειοψθφία, θ οποία όμωσ, ιταν ευκαιριακι.  

    Πε το νζο νόμο εμφανίςτθκε- και κεςπίςτθκε- για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα, ζνα 

μικτό εκλογικό ςφςτθμα, με βαςικότερο χαρακτθριςτικό τουσ φραγμοφσ, οι οποίοι 

προβλζπονταν για τθν είςοδο ενόσ κόμματοσ ςτο Ξοινοβοφλιο. Υιο αναλυτικά, τρία 

μεμονωμζνα κόμματα ζπρεπε, βάςει του νόμου, να ςυγκεντρϊςουν το 17% των 

ψιφων κατά τθ Β’ κατανομι, ενϊ, για ςυναςπιςμοφσ κομμάτων, το ποςοςτό αυτό 

ανερχόταν ςε 20%. Χυνεπϊσ, τα μικρά κόμματα δεν κα εκπροςωποφνταν ςτθ Βουλι 

και, ςταδιακά, κα οδθγοφνταν ςτθν εξαφάνιςθ. Τμωσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι το 

νζο εκλογικό ςφςτθμα δεν πριμοδοτοφςε τθν εκπροςϊπθςθ του πρϊτου κόμματοσ, 

αλλά, εξαςφάλιηε μία ίςθ κατανομι εδρϊν για τα δφο- ι και τρία- πρϊτα κόμματα, 

τα οποία ςυμμετείχαν ςτθ Β’ κατανομι.   

                                                           
12)Βλ.Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, ό.π, ςελ.177. 



 
 

10 
 

    Θ υιοκζτθςθ του νζου αυτοφ ςυςτιματοσ υπιρξε άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με 

διάφορεσ εκλογικζσ ςκοπιμότθτεσ. Αναλυτικά, αξίηει να ςθμειωκεί ότι κοινι και 

κφρια επιδίωξθ των κεντρϊων και δεξιϊν δυνάμεων ιταν ο αποκλειςμόσ των 

αριςτερϊν κομμάτων από τθν Β’ κατανομι των εδρϊν. Επίςθσ, οι «Φιλελεφκεροι» 

είχαν τθν πρόκεςθ να πλιξουν το κόμμα του Γ. Υαπανδρζου, ενϊ, επιδίωξθ του 

Οαϊκοφ Kόμματοσ υπιρξε θ παρεμπόδιςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ δυναμικισ του ΟΕΞ 

(Οαϊκοφ Ενωτικοφ Ξόμματοσ), του οποίου θγείτο ο Υαναγιϊτθσ Ξανελλόπουλοσ.    

    Χτισ 30 Λουλίου 1951, δθμοςιεφκθκε διάταγμα, με το οποίο προκθρφχκθκαν 

εκνικζσ εκλογζσ για τισ 9 Χεπτεμβρίου του ιδίου ζτουσ. Ψο ουςιαςτικό διακφβευμα 

των επικείμενων εκλογϊν υπιρξε ο επαναπροςδιοριςμόσ του ςυςχετιςμοφ μεταξφ 

των πολιτικϊν δυνάμεων. Τμωσ, ςτισ 6 Αυγοφςτου 1951, πραγματοποιικθκε μία 

μεταβολι ςτον πολιτικό χϊρο του κράτουσ, λόγω τθσ απόφαςθσ του Α. Υαπάγου να 

διεκδικιςει τθν εξουςία τθσ χϊρασ, ιδρφοντασ το κόμμα του, το οποίο ζλαβε το 

όνομα «Ελλθνικόσ Χυναγερμόσ», όνομα το οποίο δανείςτθκε από το αντίςτοιχο 

κόμμα του Γάλλου αρχιςτράτθγου Charles de Gaulle13.  Θ ενζργεια αυτι του 

ςτρατάρχθ οφείλεται- ςε μεγάλο βακμό- ςτισ αλλεπάλλθλεσ και βραχφβιεσ 

κυβερνιςεισ, οι οποίεσ προκαλοφςαν εκνευριςμό ςτθν κοινι γνϊμθ14. Τμωσ, ο 

βαςιλιάσ Υαφλοσ, εξοργιςμζνοσ, διζταξε τον αρχθγό ΓΕΧ, Κρ. Ψςακαλϊτο να 

ςυλλάβει τον Υαπάγο, διότι κεωροφςε ότι είχε εξαπατιςει τα ανάκτορα15. Τμωσ, ο 

Ψςακαλϊτοσ δεν υπάκουςε ςτθν εντολι των ανακτόρων.  

     Θ πρόςκλθςθ του Υαπάγου για το πολιτικό του μόρφωμα απευκυνόταν ςε κάκε 

Ζλλθνα πολίτθ. Αναλυτικά, ανζφερε: «Ελάτε όλοι μαηί μου και πυκνϊςατε τασ τάξεισ 

του Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ. Ψθφίςατε ΑΨΣΦΛΣ ΨΣ ΨΘΦΣΔΕΟΨΛΣΡ του Ελλθνικοφ 

Χυναγερμοφ χωρίσ ΞΑΠΠΛΑ ΑΥΣΟΩΨΩΧ ΕΓΓΦΑΦΘ. Πόνο ζτςι κα ζχουμε ιςχυράν 

κυβζρνθςιν, που κα θμπορι ν’ αντιμετωπίςθ όλα τα προβλιματα τθσ χϊρασ…» 

     Θ εμφάνιςθ του Χυναγερμοφ και θ υιοκζτθςθ ωσ εκλογικοφ ςυςτιματοσ τθσ  

τροποποιθμζνθσ αναλογικισ επιτάχυναν τθ γζννθςθ ςυναςπιςμζνων πολιτικϊν 

δυνάμεων, με αποτζλεςμα να επζλκουν αλλαγζσ ςτο κομματικό ςφςτθμα. Ξατά 

ςυνζπεια, ςτισ εκλογζσ τθσ 9θσ Χεπτεμβρίου ζλαβαν μζροσ μόνο πζντε κόμματα, από 

τα οποία οριςμζνα υπιρξαν ωσ ςυναςπιςμοί. Ασ ςθμειωκεί ότι, ςτισ προθγοφμενεσ 

εκνικζσ εκλογζσ, τον Πάρτιο του 1950, είχε κατζλκει μία πλθκϊρα κομμάτων και 

                                                           
13) Βλ. C.M. Woodhouse , Οι Ζλλθνεσ από το 324: Η ιςτορία ενόσ λαοφ,ό.π, ςελ. 325. 
14) Βλ. Απ. Βακαλόπουλου, Νζα ελλθνικι ιςτορία 1204-1985 ,ό.π, ςελ. 446: 
«Σ βουλευτισ, γράφει ο M. Marceau, είναι δεμζνοσ με τον εκλογζα από τθν κοφνια ωσ τον τάφο, 
γεγονόσ το οποίο δίνει  τθν εντφπωςθ ενόσ περίεργου πλζγματοσ ςκλάβου προσ αφζντθ, αλλά όχι 
μίασ πολιτικισ ηωισ υγιοφσ, ςυνεχοφσ, ικανισ και υπεφκυνθσ. Για τον βουλευτι όλα είναι περίπλοκα 
από το ότι τα ίδια τα κόμματα υποκείμενα ςε ςυνεχείσ πιζςεισ των ολιγαρχικϊν και των ομάδων με 
τα ςυμφζροντα, του επιβάλλουν εκ των άνω μία επιλογι, που δεν είναι πάντοτε θ καλφτερθ».  
15) Χθμ: Χε ςυνάντθςθ Υαφλου- Υαπάγου, ο δεφτεροσ είχε διαβεβαιϊςει τον βαςιλιά ότι δεν κα 
πολιτευτεί.   
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από τθν «λαϊκι» παράταξθ και από το χϊρο του Ξζντρου που 

ςυγκζντρωναν,ακροιςτικά ςχεδόν το 40% των ψιφων16.  

    Χυγκεκριμζνα, από τον ςυντθρθτικό χϊρο, μζροσ ζλαβε το νεοπαγζσ κόμμα του 

ςτρατάρχθ, υπό το όνομα Ελλθνικόσ Χυναγερμόσ, ςτον οποίο προςχϊρθςαν το ΟΕΞ 

του Ξανελλόπουλου και το «Ρζο κόμμα» του Χπ. Παρκεηίνθ, τα οποία 

προθγουμζνωσ αυτοδιαλφκθκαν. Ακόμθ, κατιλκε το Οαϊκό Kόμμα, με αρχθγό τον Ξ. 

Ψςαλδάρθ, το οποίο, αν και εξακολουκοφςε να ςυςπειρϊνει ζνα ςθμαντικό τμιμα 

τθσ βάςθσ του, ςτθν πραγματικότθτα, εκπροςωποφςε μόνο τθν ομάδα Ψςαλδάρθ.  

    Σ χϊροσ του κζντρου εκπροςωπικθκε από το Kόμμα Φιλελευκζρων, υπό τθν 

θγεςία του Χοφ. Βενιηζλου, ςτο οποίο είχε προςχωριςει το Εκνικό Kόμμα Eλλάδοσ 

του Ραπ. Ηζρβα και ο Εμ. Ψςουδερόσ. Επιπλζον, κατιλκε και θ ΕΥΕΞ, θ οποία 

αποτελοφςε ενιαίο κόμμα, υπό τον Ρ. Υλαςτιρα. Ψζλοσ, ςτον χϊρο τθσ αριςτεράσ, 

το Ξομμουνιςτικό Ξόμμα βριςκόταν εκτόσ νόμου, ωσ γνωςτόν, αλλά οι οπαδοί του 

ςυναςπίςτθκαν ςτον Δθμοκρατικό Χυναγερμό, μζροσ του οποίου υπιρξε ζνα άλλο 

νεοπαγζσ κόμμα, θ Ενιαία Δθμοκρατικι Αριςτερά (ΕΔΑ)17. Αξιοςθμείωτο είναι το 

γεγονόσ ότι, εκτόσ από τουσ κομμουνιςτζσ, ςτθν ελλθνικι Αριςτερά ςτράφθκαν και 

πολλοί ψθφοφόροι, οι οποίοι υπιρξαν απογοθτευμζνοι από τισ πρακτικζσ των 

υπόλοιπων κομμάτων.  

    Χτισ εκλογζσ του Χεπτεμβρίου, ο Ελλθνικόσ Χυναγερμόσ αναδείχκθκε πρϊτο 

κόμμα, λαμβάνοντασ το 36,5% των ψιφων και 114 ζδρεσ. Ακολοφκθςε θ ΕΥΕΞ και 

ςτθν τρίτθ κζςθ, οι Φιλελεφκεροι. Ξατά ςυνζπεια, το κόμμα του Υαπάγου δεν 

κατόρκωςε να επεκτακεί ςθμαντικά προσ το χϊρο του κζντρου. Αυτό που πζτυχε, 

όμωσ, ιταν να περιορίςει τθ δυναμικι του Οαϊκοφ Ξόμματοσ, το οποίο κατζλαβε 

μόλισ δφο ζδρεσ.  

    Επιπροςκζτωσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι, επειδι κανζνα από τα κόμματα, τα οποία 

ςυμμετείχαν, δεν κατόρκωςε να λάβει τθν κοινοβουλευτικι πλειοψθφία, ο βαςιλιάσ 

πρότεινε τθν δθμιουργία μίασ Ξυβζρνθςθσ Χυναςπιςμοφ, θ οποία κα αποτελοφνταν 

από τον Χυναγερμό, τθν ΕΥΕΞ και τουσ Φιλελευκζρουσ, αλλά, ο Υαπάγοσ αρνικθκε. 

Υαράλλθλα, ο θγζτθσ του Χυναγερμοφ ηιτθςε από το βαςιλιά να αναδείξει αυτόσ 

κυβζρνθςθ, υπό τον όρο να ζχουν προθγθκεί εκλογζσ με πλειοψθφικό ςφςτθμα. 

Τμωσ, ο Υαφλοσ αρνικθκε τθν πρόταςθ του Υαπάγου και ςτισ 25 Σκτωβρίου, 

εμφανίςτθκε μία κυβζρνθςθ, θ οποία είχε επικεφαλισ τον Υλαςτιρα, αντιπρόεδροσ 

ορίςτθκε ο Χ. Βενιηζλοσ και το χαρτοφυλάκιο του Ωπουργείου Χυντονιςμοφ ζλαβε ο 

Γεϊργιοσ Ξαρτάλθσ.     

                                                           
16)Για τισ εκλογζσ του 1951 βλ. Η καχεκτικι δθμοκρατία,κόμματα και εκλογζσ (1946-1967), 
εκδ.Υατάκθ,  ςς.132-133. 
17) Βλ. Θ. Ρικολακόπουλου, «Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ», τ. ΛΧτ’ (1999), ςελ. 140: 
«Θ ΕΔΑ ιδρφκθκε τθν 1

θ
 Αυγοφςτου 1951 και επικεφαλισ τθσ υπιρξε ο Λ. Υαςςαλίδθσ».  
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1.3 Σο φνταγμα του 1952: 

   Θ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ του Χυντάγματοσ είχε αρχίςει τον Λοφνιο του 1948, 

όταν, μία ειδικι Ξοινοβουλευτικι Επιτροπι κατζκεςε ζνα ςχζδιο Χυντάγματοσ18. Ψο 

ςχζδιο αυτό ςυηθτικθκε ςτθν Βουλι, θ οποία, τον Λοφλιο του 1949, ςυγκρότθςε μία 

40μελι επιτροπι, που εξουςιοδοτικθκε να καταρτίςει νζο ςχζδιο Χυντάγματοσ. Χτισ 

23 Δεκεμβρίου του 1949, θ νζα επιτροπι, κατζκεςε το Θ’ ψιφιςμα, όπου 

βριςκόταν το νζο ςχζδιο Χυντάγματοσ. Τμωσ, δεν κατζςτθ δυνατό να ςυηθτθκεί, 

επειδι λίγεσ μζρεσ αργότερα διαλφκθκε θ Δ’ Ανακεωρθτικι Βουλι. Ξατά το 

θμερολογιακό ζτοσ 1950, δεν απαςχόλθςε ιδιαίτερα τθ Βουλι το ςχζδιο 

Χυντάγματοσ.  

   Ψο κζμα του Χυντάγματοσ βριςκόταν ςε εκκρεμότθτα. Για τθν οριςτικι επίλυςι 

του,  ςυγκροτικθκε ςτισ 27 Λουλίου του 1951 ειδικι ςφςκεψθ ςτα Ανάκτορα, ςτθν 

οποία ςυμμετείχαν όλοι οι αρχθγοί των πολιτικϊν κομμάτων, πλθν τθσ Αριςτεράσ 

και ςυμφωνικθκε να ςυμπεριλθφκεί ςτο διάταγμα για τθν προκιρυξθ των 

επικείμενων εκνικϊν εκλογϊν ειδικι διάταξθ, ϊςτε το νζο Ξοινοβοφλιο, να 

επικυρϊςει ι να απορρίψει το ςχζδιο Χυντάγματοσ, θ ψιφιςθ του οποίου 

εκκρεμοφςε. Θ απόφαςθ αυτι ζπρεπε να λθφκεί κατά το πρϊτο δίμθνο τθσ κθτείασ 

του.    

   Θ κυβζρνθςθ Υλαςτιρα υπζβαλε, ςτισ 7 Ροεμβρίου 1951, Χχζδιο Ψθφίςματοσ για 

τθν επικφρωςθ του Χχεδίου Χυντάγματοσ, το οποίο είχε εκπονθκεί από τθν 

Επιτροπι του Θ’ ψθφίςματοσ τθσ 23θσ Δεκεμβρίου 1949 και βαςιηόταν ςτθ 

ςυνάντθςθ όλων των πολιτικϊν κομμάτων, πλθν τθσ Αριςτεράσ, ςτα ανάκτορα. Ξατά 

τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, ο Χυναγερμόσ του Υαπάγου αρνικθκε να λάβει 

μζροσ, επικαλοφμενοσ το γεγονόσ ότι ο Υαπάγοσ δεν είχε υπογράψει τθν ςυμφωνία 

τθσ 27θσ Λουλίου και αποχϊρθςε από τθ ςυηιτθςθ.  

     Υαρά τθν αποχϊρθςθ του Χυναγερμοφ και τθν καταψιφιςι του από τθν ΕΔΑ, θ 

πλειοψθφία τθσ Βουλισ προχϊρθςε ςτθν ανακεωρθτικι διαδικαςία και όπωσ 

αναμενόταν, το νζο Χφνταγμα τζκθκε ςε ιςχφ από τθν 1θ Λανουαρίου 1952. 

Συςιαςτικά, αποτελοφςε μία ακόμθ ανακεωρθμζνθ μορφι του Χυντάγματοσ του 

1864 και ίςχυςε μζχρι και τθν 21θ Απριλίου 1967.19 Σι περιςςότερεσ από τισ 

καινοτομίεσ του, όμωσ, οδθγοφςαν ςε αλλοίωςθ του χαρακτιρα του πολιτεφματοσ. 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ φφςθσ του Χυντάγματοσ του 1952 αποτζλεςε το 

άρκρο 31, με το οποίο ο βαςιλιάσ τθσ Ελλάδασ είχε το δικαίωμα να διορίηει και να 

παφει υπουργοφσ. Θ καταχρθςτικι εφαρμογι του άρκρου αυτοφ αποτζλεςε, πολλζσ 

φορζσ, αντικείμενο ζντονθσ πολιτικισ αντιπαράκεςθσ.   

                                                           
18)Βλ. Ρίκοσ Ξ. Αλιβιηάτοσ, Το ςφνταγμα και οι εχκροί του ςτθ νεοελλθνικι ιςτορία (1800-2010),εκδ. 
Υόλισ, ςς. 364-372. 
19) Βλ. Απ. Βακαλόπουλου, Νζα Ελλθνικι ιςτορία 1204-1985  ,ό.π, ςελ. 187.   
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    Από τα παραπάνω, προκφπτει ότι το Χφνταγμα του 1952 ιταν ζντονα 

εναρμονιςμζνο με το κλίμα, που είχε διαμορφωκεί μετά τον εμφφλιο πόλεμο, με 

αποτζλεςμα να χαρακτθρίηεται από αυταρχικότθτα και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ να 

ςτερεί ατομικζσ ελευκερίεσ με πρόςκαιρα νομοκετικά διατάγματα,κάτι που το ίδιο 

το Χφνταγμα δεν πρζςβευε. Σριςμζνα από τα ςθμεία, τα οποία διλωναν τθν 

αυταρχικότθτα του νζου ςυντάγματοσ, ιταν τα ακόλουκα: α) Υεριοριςμόσ ςτθ 

δυνατότθτα του ςυνεταιρίηεςκαι  β) Υεριοριςμοί ςτθν ελευκερία ζκφραςθσ του 

Ψφπου γ) Δυνατότθτα υπαγωγισ ιδιωτϊν ςτθν αρμοδιότθτα των Χτρατοδικείων για 

πράξεισ «κατά τθσ αςφαλείασ των ενόπλων δυνάμεων» και δ) Αναςτολι των 

ςυνταγματικϊν εγγυιςεων και εφαρμογισ του νόμου «περί καταςτάςεωσ 

πολιορκίασ» χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ Βουλισ, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ 

«αςφαλείασ τθσ χϊρασ εξ εξωτερικϊν κινδφνων».20 

    Τμωσ, τα κυριότερα ςθμεία του νζου ςυντάγματοσ υπιρξαν το Γ’ Ψιφιςμα του 

1946,21 το οποίο αφοροφςε τθ λιψθ μζτρων για τθν διατιρθςθ τθσ δθμόςιασ τάξθσ 

και αςφάλειασ, αλλά και ο Ρ. 509 τθσ 27θσ Δεκεμβρίου 1947, ο οποίοσ ζκετε εκτόσ 

νόμου το ΞΞΕ και το ΕΑΠ.  Βαςικό επιχείρθμα για τθν διατιρθςθ των διατάξεων 

αυτϊν υπιρξε θ «κεωρία του διαρκοφσ εμφυλίου πολζμου». Πε άλλα λόγια, 

υπιρχε θ διαπίςτωςθ ότι ο εμφφλιοσ δεν είχε λιξει τον Αφγουςτο του 1949, αλλά 

ςυνεχιηόταν μζχρι τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1960. Χυνεπϊσ, το 1962, το 

Χυμβοφλιο τθσ Επικρατείασ δζχτθκε με απόφαςι του ότι ο εμφφλιοσ είχε λιξει, 

αλλά δεν υπιρξαν ουςιαςτικζσ επιπτϊςεισ ωσ  προσ τθν αναςτολι εφαρμογισ 

οριςμζνων ρυκμίςεων.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20) «Ρερί ψθφίςεωσ του υπό τθσ Επιτροπισ του ΞΗϋ/1949 Ψθφίςματοσ τθσ Δϋ Ανακεωρθτικισ Βουλισ 
ςυνταχκζντοσ νζου Συντάγματοσ»,Εφθμερίσ τθσ Ξυβερνιςεωσ του Βαςιλείου τθσ Ελλάδοσ, εν 
Ακιναισ, τθ 1 Λανουαρίου 1952, τεφχ. 1, Αρ. φ. 1. 
 
21) Βλ. Υ. Υιηάνια, Ιςτορία του νζου ελλθνιςμοφ (1770-2000), ςελ. 233: 
«Ψο ςχζδιο ψθφίςματοσ κατατζκθκε από τον υπουργό Δθμόςιασ Ψάξθσ, Χπ. Κεοτόκθ και, 
υιοκετικθκε από τθν Βουλι ςτισ 18 του ίδιου μινα. Σ διςταγμόσ πολλϊν βουλευτϊν οφειλόταν ςτθν 
διάχυτθ αίςκθςθ ότι τα προβλεπόμενα από το ψιφιςμα ξεπερνοφςαν κάποια ζςχατα όρια».   
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1.4.Οι εκλογζσ του 1952: 

   Χτισ 4 Σκτωβρίου του 1952, θ κυβζρνθςθ του Ρικολάου Υλαςτιρα υπζβαλε τθν 

παραίτθςι τθσ και άμεςα, προκθρφχκθκαν νζεσ εκνικζσ εκλογζσ για τθ 16θ 

Ροεμβρίου του ίδιου ζτουσ. Οίγεσ μζρεσ αργότερα, ορκίςτθκε υπθρεςιακι 

κυβζρνθςθ, υπό τθν προεδρία του Δ. Ξιουςόπουλου, ενόσ ειςαγγελζα του Αρείου 

Υάγου. 

    Θ επαναφορά του πλειοψθφικοφ εκλογικοφ ςυςτιματοσ 22  επζτεινε τον 

χαρακτιρα μίασ παραταξιακισ ςφγκρουςθσ, τον οποίο είχε λάβει θ προεκλογικι 

περίοδοσ. Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι οι δφο βαςικζσ επιλογζσ των ψθφοφόρων 

υπιρξαν απόλυτα πρωςοποπαγείσ. Αναλυτικά, ο Υλαςτιρασ, όπωσ και ο 

επικεφαλισ του Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ, Αλζξανδροσ Υαπάγοσ, ιταν δφο θγζτεσ-

ςφμβολα, με πλοφςια δράςθ κατά τθν περίοδο του μεςοπολζμου. Ξατά ςυνζπεια, 

ιταν άρρθκτα ςυνδεδεμζνοι με τον διπολιςμό, αλλά και με τθν περιπζτεια του 

Εκνικοφ Διχαςμοφ.  

    Σ χαρακτιρασ των εκλογϊν τθσ 16θσ Ροεμβρίου οδιγθςε ςε ςυςπείρωςθ των 

πολιτικϊν παρατάξεων. Ζτςι, κατιλκαν μόνο τρεισ εκλογικοί ςυναςπιςμοί, από τουσ 

οποίουσ ο κακζνασ κάλυπτε το ςφνολο- ι ςχεδόν- τθσ αντίςτοιχθσ ιδεολογίασ. 

   Ακριβζςτερα, θ ςυντθρθτικι παράταξθ εκφραηόταν από τον «Ελλθνικό 

Χυναγερμό», με αρχθγό τον Υαπάγο. Ψο κόμμα εμφανίςτθκε διευρυμζνο ςε ςχζςθ 

με τισ εκλογζσ τθσ 9θσ Χεπτεμβρίου 1951. Θ διεφρυνςθ αυτι οφείλεται ςτο ότι 

πολλοί και ςθμαντικοί πολιτευτζσ από το Οαϊκό Kόμμα, είχαν προςχωριςει ςτον 

Χυναγερμό. Επίςθσ, με το κόμμα ςυνεργάςτθκε και ο Γ. Υαπανδρζου, όπωσ και οι 

περιςςότεροι πολιτευτζσ του. Τμωσ, το κφριο ςτοιχείο, το οποίο ζδωςε νζα όψθ ςτο 

κόμμα, υπιρξε αφενόσ θ προςχϊρθςθ αναγνωρίςιμων ςτελεχϊν των 

Φιλελευκζρων, όπωσ για παράδειγμα του Εμμανουιλ Ψςουδεροφ και αφετζρου, θ 

υποςτιριξθ από τα μζςα ενθμζρωςθσ, που- παραδοςιακά- ςτιριηαν τθ βενιηελικι 

παράταξθ, όπωσ το ςυγκρότθμα Ψφπου του Δθμθτρίου Οαμπράκθ, με τισ 

εφθμερίδεσ «Βιμα» και «Ρζα». Υαρομοίωσ, ςτιριξθ ςτθν κίνθςθ του Υαπάγου 

παρείχε θ εφθμερίδα «Ελλθνικόσ Βορράσ» από τθν Κεςςαλονίκθ.    

    Πε τον τρόπο αυτό, ο Χυναγερμόσ επεδίωκε να προωκιςει τθν εικόνα ενόσ νζου 

πολιτικοφ ςχθματιςμοφ, ο οποίοσ κα αποτελοφςε τον αντίπαλο των παραδοςιακϊν 

κομμάτων και κα γεφφρωνε τθν παραδοςιακι διαίρεςθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ ςε 

                                                           
22)Θ Συάςινγκτον μζςω του πρζςβθ τθσ ςτθν Ελλάδα Ψηον Υιοφριφοϊ επζμενε, ότι μόνο μια ιςχυρι 
μονοκομματικι κυβζρνθςθ κα ιταν ικανι να φζρει αποτελζςματα ςτθν αντιμετϊπιςθ των 
προβλθμάτων τθσ μεταπολεμικισ περιόδου και ότι με αυτό τον τρόπο κα μποροφςε να καταςτεί 
αποδοτικι,θ αμερικανικι βοικεια.Ψζλοσ, θ αποδοχι του πλειοψθφικοφ ςυςτιματοσ από τον 
Υλαςτιρα προκάλεςε ζκπλθξθ ςτουσ ςυνεργάτεσ του,οι οποίοι είχαν ελπίδεσ μόνο με τθν εφαρμογι 
του αναλογικοφ εκλογικοφ ςυςτιματοσ.Υεριςςότερα βλ. Ο βιαςμόσ τθσ ελλθνικισ δθμοκρατίασ,ο 
αμερικανικόσ παράγων (1947-1967), ό.π, ςς.35-37. 
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βενιηελικοφσ και αντιβενιηελικοφσ. Σ ίδιοσ ο Υαπάγοσ, ςτθν ομιλία του ςτθ 

Κεςςαλονίκθ, ςτισ 7 Ροεμβρίου 1952, είχε αναφζρει χαρακτθριςτικά: 

«Φιλελεφκεροι, γθγενείσ και πρόςφυγεσ, προςδίδοντεσ το πανελλαδικόν χρϊμα εισ 

τον Χυναγερμόν προςφζρουν ανεκτίμθτον εισ τθν Υατρίδα υπθρεςίαν. Ξαταλιγουν 

απθρχαιωμζνα πλζον ςχιματα μεταξφ βενιηελικϊν και αντιβενιηελικϊν και 

εξαφανίηουν εμπράκτωσ τθν απαράδεκτον διάκριςιν μεταξφ γθγενϊν και 

προςφφγων.»23  

     Θ δθμοτικότθτα του κόμματοσ του Υαπάγου, όπωσ και πολλϊν ςτρατιωτικϊν, δεν 

ςιμαινε ότι ο ςτρατόσ ιταν το όργανο τθσ μοναρχίασ. Αναλυτικότερα, ο βαςιλιάσ 

Υαφλοσ δεν ιταν κετικά διακείμενοσ προσ τον Υαπάγο, οφτε όμωσ και θ βαςίλιςςςα 

Φρειδερίκθ. Ασ ςθμειωκεί ότι το κόμμα του Υαπάγου κεωροφνταν ζνα παλλαϊκό 

κίνθμα, ςτον ιδεολογικό χϊρο τθσ δεξιάσ και ςε αυτό το χαρακτιρα οφείλεται θ 

ευρεία απιχθςθ.     

     Σ δεφτεροσ ςυναςπιςμόσ, ο οποίοσ εκπροςωποφςε το χϊρο του κζντρου, 

απαρτιηόταν κατά βάςθ από τθν ΕΥΕΞ του Υλαςτιρα και το Ξόμμα Φιλελευκζρων 

του Χοφοκλι Βενιηζλου. Πε τθν ζνωςθ των προαναφερκζντων κομμάτων 

ςυνεργάςτθκαν το Οαϊκό Ξόμμα, υπό τθν θγεςία του Ξ. Ψςαλδάρθ και το 

«Δθμοκρατικό Ξόμμα Εργαηομζνου Οαοφ», (ΔΞΕΟ) του ςυνταγματολόγου 

Αλζξανδρου Χβϊλου.  

     Σι δυνάμεισ τθσ ελλθνικισ αριςτεράσ ςυςπειρϊκθκαν γφρω από τθν ΕΔΑ, θ 

οποία κατζβθκε αυτόνομα, αλλά ςυγχρόνωσ, αποτελοφςε τθν νόμιμθ «ζκφραςθ» 

του Ξομμουνιςτικοφ Ξόμματοσ, παρά τθν αποχϊρθςθ των Αριςτερϊν 

Φιλελευκζρων και του «Δθμοκρατικοφ Φιηοςπαςτικοφ Ξόμματοσ», του Π. Ξφρκου, 

δφο ςυνεργαηόμενων ςχθματιςμϊν.   

     Θ εκλογικι αναμζτρθςθ του Ροεμβρίου ανζδειξε τθν αίγλθ του Υαπάγου ωσ 

νικθτι των αλβανικϊν βουνϊν και του Γράμμου. Σ Χυναγερμόσ πζτυχε μία 

ςυντριπτικι νίκθ ςτισ εκλογζσ, νικϊντασ ςε 82 από τισ ςυνολικά 99 περιφζρειεσ και    

καταλαμβάνοντασ τθν απόλυτθ πλειοψθφία των εδρϊν, 239 επί ςυνόλου 300. Ψο 

ποςοςτό, το οποίο ςυγκζντρωςε, ιταν το 49,2%. Ψισ υπόλοιπεσ 61 ζδρεσ 

μοιράςτθκαν οι εκπρόςωποι του κεντρϊου ςυναςπιςμοφ. Χαφζςτερα, θ ΕΥΕΞ 

κζρδιςε 25 ζδρεσ και οι Φιλελεφκεροι 36, εξαςφαλίηοντασ το 34,2% των ψιφων. Θ 

ΕΔΑ, αν και διατιρθςε ζνα ςθμαντικό τμιμα των ψθφοφόρων τθσ, 

ςυγκεντρϊνοντασ ποςοςτό 9,5%,  δεν κατόρκωςε να ειςζλκει ςτθ Βουλι.Ωςτόςο,το 

ποςοςτό αυτό ςυγκζντρωςε χωρίσ να ζχουν ςυνυπολογιςτεί οι ψιφοι των 

ςυνδυαςμϊν ςτθν Ξζρκυρα,τθ Οζςβο και τα Χανιά οπότε και το εκλογικό 

αποτζλεςμα υπολογίηεται περίπου ςτα ίδια επίπεδα με εκείνο του 1951 (11,4%). 

                                                           
23) Θ ομιλία αυτι δθμοςιεφκθκε και ςτθν εφθμερίδα Νίκθ, φ. 10-11-1952.   
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 Χυμπεραςματικά, εξαςφαλίςτθκε θ πρϊτθ ςτακερι, μονοκομματικι 

κυβζρνθςθ ςτθ μεταπολεμικι Ελλάδα, αφινοντασ πίςω οποιαδιποτε ςενάρια νζων 

εκλογϊν και μιασ ενδεχόμενθσ κοινωνικισ κρίςθσ,τθν οποία δυνθτικά, κα μποροφςε 

να επιφζρει θ πρϊθν κυβζρνθςθ Υλαςτιρα,όταν ςε ζνα υποτικζμενο και 

προωκθμζνο από τθν ίδια, μετεμφυλιακό κλίμα ειρινευςθσ, ζλαβαν χϊρα, οι δίκεσ 

«Ππελογιάννθ» και «Αεροπόρων» που κατζλθξαν αμφότερεσ ςε κανατικζσ 

ποινζσ24. Χτθν πρϊτθ περίπτωςθ, ο Ππελογιάννθσ μαηί με άλλα τρία άτομα 

ςτάλκθκαν ςτο εκτελεςτικό απόςπαςμα με τθν κατθγορία τθσ καταςκοπείασ,ενϊ 

ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ ςτάλκθκαν ςτο εκτελεςτικό απόςπαςμα, δφο εκ των 20 

κατθγορουμζνων,ο ςμθναγόσ Θ.Υαναγουλάκθσ και Γ.Κεοδωρίδθσ  με τθν κατθγορία 

τθσ προϊκθςθσ του κομμουνιςμοφ.Θ Δίκθ των Αεροπόρων, αν και αποτζλεςε 

προϊόν ςκευωρίασ και αποςτακεροποίθςθσ τθσ  κυβζρνθςθσ Υλαςτιρα, αποτζλεςε 

ωςτόςο και αυτι, «μαφρθ ςελίδα» ςτθν ιςτορίασ τθσ,όταν μάλιςτα ο ίδιοσ ο 

Ρ.Υλαςτιρασ υποςτιριηε τθν κατάργθςθ τθσ κανατικισ ποινισ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Βλ. Η καχεκτικι δθμοκρατία,κόμματα και εκλογζσ 1946-1967, Θ. Ρικολακόπουλοσ, ὀ.π, ςς. 156-
157. 
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1.5.Ο Παπάγοσ πρωθυπουργόσ: 

     Θ νίκθ του Υαπάγου επιβεβαίωςε τθν απόλυτθ κυριαρχία του ςτρατεφματοσ 

πάνω ςτισ κοινοβουλευτικζσ δυνάμεισ.  Επίςθσ, αποτζλεςε τθν αρχι τθσ πρϊτθσ 

περιόδου μακρότερθσ διακυβζρνθςθσ από ζνα κόμμα ςτθν ιςτορία τθσ νεότερθσ 

Ελλάδοσ. Υιο αναλυτικά, για 11 χρόνια, θ χϊρα κυβερνικθκε από τον Χυναγερμό, 

αλλά και το διάδοχο ςχιμα του, τθν ΕΦΕ, υπό τθν θγεςία του Ξωνςταντίνου 

Ξαραμανλι.25 

    Σ Χυναγερμόσ, όπωσ και θ ΕΦΕ, αργότερα, διζκεταν ωσ κινθτιρια δφναμθ τον 

αγροτικό πλθκυςμό, ο οποίοσ, διατθροφςε τθν ακλόνθτθ πρωτοκακεδρία ςτθν 

επαγγελματικι ςφςταςθ του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ. Για τθν ακρίβεια, το ποςοςτό 

των αγροτϊν ξεπερνοφςε το 50% ενϊ, αντίκετα, ςτα εργατικά ςτρϊματα θ δυναμικι 

του Χυναγερμοφ ιταν λίγο πιο κάτω από το 40%. Βζβαια, ο μοχλόσ τθσ θγεμονίασ 

του κόμματοσ του Υαπάγου, υπιρξε, χωρίσ αμφιβολία, ο ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ 

του κράτουσ από το κυβερνϊν κόμμα. Τμωσ, θ πραγματικι κινθτιρια δφναμθ τθσ 

ςυντθρθτικισ παράταξθσ βριςκόταν ςτα μεςαία αςτικά ςτρϊματα, που είχαν 

ξεκινιςει να αναπτφςςονται τθ δεκαετία του 1940 και τθν περίοδο εκείνθ, 

επιχειροφςαν να διαχειριςτοφν οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά τθν 

αναςυγκρότθςθ, μία λζξθ που κυριάρχθςε ςτο πολιτικό ςκθνικό τθσ δεκαετίασ του 

1950.    

    Η πρϊτθ κυβζρνθςθ του Υαπάγου ορκίςτθκε ςτισ 19 Ροεμβρίου του 1952. Χτουσ 

κυριότερουσ τομείσ τθσ τοποκετικθκαν οι Χ. Παρκεηίνθσ, υπουργόσ Χυντονιςμοφ26, 

ο Χτ. Χτεφανόπουλοσ, υπουργόσ Εξωτερικϊν και ο Υ. Ξανελλόπουλοσ, υπουργόσ 

Εκνικισ Άμυνασ. Χθμαντικζσ κζςεισ ςτθν ίδια κυβζρνθςθ ανζλαβαν και άλλοι 

πολιτικοί όπωσ, ο Ξ. Υαπαγιάννθσ ο οποίοσ ανζλαβε το υπουργείο Σικονομικϊν και 

ο Κ. Ξαψάλθσ, ο οποίοσ ανζλαβε υπουργόσ Εμπορίου. Ακόμθ, το υπουργείο 

Εςωτερικϊν είχε ο Υ. Ουκουρζηοσ και το Υροεδρίασ ο Υ. Χιφναίοσ. Ψζλοσ, το 

υπουργείο Δθμοςίων Ζργων ανζλαβε ο Πακεδόνασ πολιτικόσ,Ξ. 

Ξαραμανλισ.Ωςτόςο,τθ ςθμαντικότερθ κζςθ κατείχε ωσ υπουργόσ ςυντονιςμοφ ο Χ. 

Παρκεηίνθσ και αυτό αποδείχτθκε και από τθν οικονομικι μεταρρφκμιςθ που με 

δικι του πρωτοβουλία πραγματοποιικθκε με τθν υποτίμθςθ τθσ δραχμισ.   

    Σι βαςικοί άξονεσ, πάνω ςτουσ οποίουσ δεςμεφκθκε ότι κα κινθκεί θ κυβζρνθςθ 

Υαπάγου, εκφράςτθκαν μζςω του φιλικά ςε αυτόν προςκείμενου Ψφπου και 

υπιρξαν οι ακόλουκοι: Το Βιμα,Τα νζα,Ελλθνικόσ Βορράσ τθσ Κεςςαλονίκθσ κ.ά.        

εκινϊντασ, υποςχζκθκε πίςτθ προσ τθ δθμοκρατία. Ακόμθ, διλωςε ότι ζρχεται ωσ 

ειρθνοποιόσ και παράλλθλα, ςτοχεφει ςτθν απόκρουςθ μίασ ενδεχόμενθσ 

δικτατορίασ. Φυςικά, τόνιςε ότι κα εφαρμόςει ςτθν πράξθ τθν κατάργθςθ των 

                                                           
25)  Βλ. Κ. Βερζμθ & Γ. Ξολλιόπουλου, Ελλάσ: Η ςφγχρονθ ςυνζχεια, 2006,εκδ.Ξαςτανιϊτθ, ςελ. 297. 
26 )Χθμ: Σ υπουργόσ Χυντονιςμοφ αποτελοφςε τον επικεφαλι τριϊν άλλων υπουργείων- 
Σικονομικϊν, Εμπορίου και Βιομθχανίασ.  
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διακρίςεων, όπωσ είχε υποςχεκεί. Ψζλοσ, το κυβερνθτικό πρόγραμμα του Υαπάγου 

ςυνοψίςτθκε ςτθ φράςθ: «Κα κεμελιϊςομεν κράτοσ και κα το κζςωμεν εισ τθν 

διάκεςιν του πολίτου, χωρίσ τθν ανάγκθν ουδενόσ μεςάηοντοσ».  

     Πία από τισ πρϊτεσ κινιςεισ του Υαπάγου υπιρξε θ απόδοςθ τιμϊν ςτον 

εορταςμό τθσ ονομαςτικισ εορτισ του βαςιλιά Υαφλου, ςτισ 29 Λουνίου. Υιο 

αναλυτικά, κάκε πόλθ ζπρεπε να εορτάηει τον βαςιλιά τθσ χϊρασ με λαμπρότθτα. 

Χτουσ εορταςμοφσ λάμβαναν μζροσ τοπικζσ αρχζσ και εκπρόςωποι του ςτρατοφ.   

   Χτον τομζα τθσ εςωτερικισ πολιτικισ, θ κυβζρνθςθ Υαπάγου, εκμεταλλευόμενθ 
τθν κοινοβουλευτικι τθσ πλειοψθφία, διαμόρφωςε τισ ςυνκικεσ για τθν 
δθμιουργία ενόσ κράτουσ, το οποίο κα ελεγχόταν απόλυτα από το κυβερνϊν κόμμα. 
Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ, προχϊρθςε ςτθν εφαρμογι ενόσ αυταρχικοφ 
προγράμματοσ διακυβζρνθςθσ, ςτο οποίο οι διϊξεισ κατά των αριςτερϊν 
ςυνεχίςτθκαν,παρά τα όςα ο ίδιοσ διλωνε περί λικθσ του παρελκόντοσ.Σ ίδιοσ 
διλωνε: «Και εισ επιςτζγαςμα χρειάηεται ακόμθ να παφςθ το ταχφτερον να μασ 
καταδιϊκθ το παρελκόν.Η Κυβζρνθςισ ζχει τθν πρόκεςιν να το λθςμονιςθ και κα 
προχωριςθ εισ τθν ζμπρακτον απόδειξιν τθσ προκζςεϊσ τθσ αυτισ ευκφσ ωσ 
πλθρωκοφν αι αναγκαίαι προσ τοφτο προχποκζςεισ,αι εξαςφαλίηουςαι τθν 
επιτυχίαν  τθσ μεγάλθσ αυτισ πολιτικισ»27.Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί το 
γεγονόσ ότι ςε ολόκλθρθ τθν τριετία τθσ διακυβζρνθςθσ του Χυναγερμοφ,ο αρικμόσ 
των πολιτικϊν κρατουμζνων παρζμεινε ο ίδιοσ,ενϊ το αποκορφφωμα των διϊξεων 
και τθσ περικωριοποίθςθσ των αριςτερϊν,υπιρξε θ εκτζλεςθ του Ρ.Υλουμπίδθ ςτισ 
14 Αυγοφςτου 1954,όταν ζπεςε ςε δυςμζνεια από το ΞΞΕ28. 
     Από τθν άλλθ, όςοι είχαν κθρυχκεί ακϊοι για ςυμμετοχι ςτθν αριςτερι 

παράταξθ κατά τον Εμφφλιο, τον Σκτϊβριο του 1954, ψθφίςτθκε το Ρ.Δ. 

2951/1954,ςφμφωνα με το οποίο δινόταν θ δυνατότθτα ςτον κάκε ακωωκζντα για 

τθν προαναφερκείςα κατθγορία, να ξαναπάρει τθν δθμευκείςα περιουςία του, 

αφοφ το ςχετικό τουσ αίτθμα εγκρινόταν από το πρωτοδικείο, ςε διάςτθμα ζξι 

μθνϊν.29   

   Επιπλζον, θ κυβζρνθςθ του «Χυναγερμοφ» μερίμνθςε και για τον περιοριςμό των 

απεργιϊν.Θ μεγάλθ απεργία που ςθμειϊκθκε ςτισ 9 Λανουαρίου 1953,από τουσ 

υπαλλιλουσ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ λόγω τθσ ςυγχϊνευςθσ τθσ με τθν Ψράπεηα 

Ακθνϊν και των επικείμενων απολφςεων του προςωπικοφ, αναςτάτωςε τουσ 

κφκλουσ τθσ κυβζρνθςθσ που ιλπιηαν ςε εκφυλιςμό τθσ και απζφυγαν τθ χριςθ 

βίασ.Ψελικά, μετά από περίπου διάςτθμα δφο εβδομάδων, ο Υαπάγοσ αποφαςίηει 

να επιςτρατεφςει τουσ επεργοφσ και ανακοινϊνει πωσ «Τςοι δε ευρεκοφν εντόσ τθσ 

αφριον εισ τα κζςεισ των κα κεωρθκοφν ωσ υπονομεφςαντεσ τθν οικονομικιν ηωιν 

τθσ χϊρασ και κα αντιμετωπιςκοφν αναλόγωσ».Ψελικά,θ απεργία ζλθξε με τον 

Χπ.Παρκεηίνθ να υπόςχεται ότι δε κα κίγονταν τα δικαιϊματα των υπαλλιλων τθσ 

                                                           
27)Χπ. Οιναρδάτοσ, Από τον εμφφλιο ςτθ Χοφντα,θ τριετία του Συναγερμοφ (1952-1955),ό.π, ςελ.28. 
28)Θ.Ρικολακόπουλοσ, Η καχεκτικι δθμοκρατία,κόμματα και εκλογζσ (1946-1967), ό.π ςελ.181. 
29) Βλ. εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ. 25-10-1954.  
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Εκνικισ30. Άλλθ μια απεργία των μυλεργατϊν, το 1953, κα αναγκάςει τον Υαπάγο 

να κινθκεί άμεςα. Πε διάταγμα, που εξεδόκθ τθν 8θ Λουνίου 1953 και 

δθμοςιεφκθκε τθν επόμενθ, ο ίδιοσ ο Υαπάγοσ ενθμζρωνε τουσ ςτρατιωτικοφσ και 

πολιτικοφσ διοικθτζσ, ϊςτε να αποφευχκοφν οι απεργίεσ των εργατϊν και, να 

διαφυλαχκεί θ ομαλότθτα. 31 Ακόμθ, με το Ρ.Δ. 2396/1953 τζκθκε ςε ιςχφ θ χριςθ 

κρατικϊν αυτοκινιτων, τα οποία κα επζβλεπαν τα εςωτερικά ηθτιματα του 

Βαςιλείου τθσ Ελλάδασ. Για τθ Βζροια ςυγκεκριμζνα, ο κρατικόσ παρεμβατιςμόσ 

αντιςτοιχεί ςτθν διαταγι Υαπάγου, τθν οποία εντοπίςαμε κατά τθν ζρευνά μασ, ςτα 

ΓΑΞ Θμακίασ.Θ ςυγκεκριμζνθ αναφζρεται ςε επίταξθ των αρτοποιείων όςων 

ςυμμετζχουν ςε ενδεχόμενθ απεργία, ςυνδρομι του ςτρατοφ για τθ διατιρθςθ τθσ 

τάξθσ και χριςθ των κρατικϊν οχθμάτων για «ςκοποφσ εξουδετερϊςεωσ των εκ τθσ 

απεργίασ προκυπτϊμενων αναγκϊν»32.  

     Κα ιταν παράλειψθ αν δεν αναφζραμε ότι θ κυβζρνθςθ του Ελλθνικοφ 

Χυναγερμοφ ενδιαφζρκθκε για τον πρωτογενι τομζα, ο οποίοσ αποτελοφςε τθν 

βάςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Υιο αναλυτικά, με τροποποίθςθ του διατθρθκζντοσ 

Ρ. 1832/1951 δόκθκε το δικαίωμα ςτουσ αγοραςτζσ γεωργικϊν κλιρων να 

αποκτιςουν οριςτικό παραχωρθτιριο, αφοφ, προθγουμζνωσ, είχε υποβλθκεί 

αίτθςθ με όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςτθν Επιτροπι Απαλλοτριϊςεων ζωσ 

τισ 31/12/1952.  

    Ζνασ άλλοσ τομζασ τθσ εςωτερικισ πολιτικισ, ςτον οποίο θ κυβζρνθςθ Υαπάγου 

ζδωςε ιδιαίτερθ βαρφτθτα υπιρξε αυτόσ τθσ παιδείασ. Υιο αναλυτικά, τθν περίοδο 

εκείνθ, μία από τισ ςοβαρότερεσ μάςτιγεσ τθσ εποχισ, θ οποία ιταν ςυχνι ςτθν 

περιφζρεια, υπιρξε ο αναλφαβθτιςμόσ. Ψο πρόβλθμα ιταν ιδιαίτερα ακανκϊδεσ, 

επειδι πολλοί από τουσ αναλφάβθτουσ ιταν νεαρισ θλικίασ. Θ κυβζρνθςθ του 

«Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ» επιχείρθςε να καταπολεμιςει το φαινόμενο, με το να 

διορίςει ςτθν επικράτεια δαςκάλουσ, οι οποίοι ιταν επιφορτιςμζνοι με τθν 

καταπολζμθςθ του αναλφαβθτιςμοφ. 33 Ακόμθ,διατιρθςε το μζτρο τθσ παροχισ 

βοθκθτικϊν βιβλίων, το οποίο είχε κακιερϊςει ο Γ. Υαπανδρζου, το 1931,ενϊ 

διατθρικθκαν οι ειςαγωγικζσ εξετάςεισ για τα Υανεπιςτιμια 34.  

   Ζνα ακόμθ μείηωνοσ ςθμαςίασ ηιτθμα, το οποίο κλικθκε να αντιμετωπίςει θ 

κυβζρνθςθ του Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ υπιρξε αυτό του υψθλοφ δείκτθ ανεργίασ 

τθσ εργατικισ τάξθσ. Χφμφωνα με ςτατιςτικζσ λοιπόν, υπιρχαν ςτο ελλθνικό κράτοσ 

περίπου 252.000 άνεργοι εργάτεσ, με αποτζλεςμα να υπάρχει ζνα διογκωμζνο 

                                                           
30)Χπ.Οιναρδάτοσ, Από τον εμφφλιο ςτθ Χοφντα,θ τρετία του Συναγερμοφ (1952-1955),ό.π, ςς.40-41. 
31) Βλ. Θλ. Ρικολακόπουλου. Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τ. ΛΧτ’, (1999) ςελ. 179: 
«Χφμφωνα με το Χφνταγμα του 1952, είχε ιδθ απαγορευκεί θ απεργία των δθμοςίων υπαλλιλων».  
32)ΓΑΞ Θμακίασ,ΑΒΕ 150,φ.55,υποφ.14,α/α 13. 
33) Βλ. εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 31-1-1955.  
34) Βλ. Ρ. Σικονόμου, «Εκπαιδευτικι ελλθνικι εγκυκλοπαίδεια», τ. 12, ςελ. 180. 
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πρόβλθμα. Υολλοί, εξαιτίασ τθσ μακράσ περιόδου ανεργίασ αντιμετϊπιηαν ςοβαρό 

πρόβλθμα επιβίωςθσ, όπωσ και οι οικογζνειζσ τουσ.  

    Σι κινιςεισ τθσ κυβζρνθςθσ Υαπάγου ωσ προσ τον διοικθτικό χαρακτιρα 

ςυνεχίςτθκαν με το Ρ. 2742/ 1954, ο οποίοσ ψθφίςτθκε το καλοκαίρι τθσ ίδιασ 

χρονιάσ.Ζτςι, επετράπθ θ μεταγραφι των πολιτϊν ςτα μθτρϊα του διμου ι 

κοινότθτασ, ςτα οποία είχαν μετακινθκεί. Χυνοπτικά, ιταν ζνασ νόμοσ, που 

ςχετιηόταν με τθν μεταδθμότευςθ.  

    Ψο ενδιαφζρον, το οποίο επεδείχκθ κατά τθν διακυβζρνθςθ Υαπάγου για τθν 

επαρχία υπιρξε, ωσ γνωςτό, μοναδικό. Για το ςκοπό αυτό, θ κυβζρνθςθ αποφάςιςε 

να διορίςει αγρονόμουσ. Σι αγρονόμοι κα διορίηονταν, αφοφ υπζβαλλαν τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά τουσ για τθν πρόςλθψθ, ςτα νομαρχιακά γραφεία.  

    Τμωσ, τισ ςθμαντικότερεσ επιπτϊςεισ ςτον τομζα τθσ εςωτερικισ πολιτικισ είχε ο 

ζλεγχοσ του ςτρατεφματοσ από τον ΛΔΕΑ (Λερόσ Δεςμόσ Ελλινων Αξιωματικϊν), ο 

οποίοσ διευκολφνκθκε από τθν επιςτροφι αξιωματικϊν, που είχαν αποςτρατευκεί 

μετά το κίνθμα τθσ 30ισ Παΐου 1951 και άμεςα, ανζλαβαν καίριεσ κζςεισ. Για 

παράδειγμα,  επζςτρεψε ο ςυνταγματάρχθσ Αλζξανδροσ Ράτςινασ, ο οποίοσ τζκθκε 

επικεφαλισ τθσ Ξεντρικισ Ωπθρεςίασ Υλθροφοριϊν (ΞΩΥ),πρϊθν Ξεντρικι Ωπθρεςία 

Υλθροφοριϊν και Ερευνϊν. Βζβαια, αξιοςθμείωτο ιταν το ότι τα κζματα του 

ςτρατεφματοσ βρίςκονταν ςτθν επικαιρότθτα, ιδίωσ από το 1953, όταν και άρχιςε θ 

επαναφορά ςτο προςκινιο τθσ περίφθμθσ «Δίκθσ των Αεροπόρων». Υαρά τθν 

περίφθμθ «Δίκθ», μία πρωτεφουςα μζριμνα τθσ κυβζρνθςθσ Υαπάγου υπιρξε και θ 

ενίςχυςθ τθσ Βαςιλικισ Αεροπορίασ. Χυγκεκριμζνα, ςτισ αρχζσ του 1954, το Γενικό 

Επιτελείο Αεροπορίασ ζςτειλε ςτθν ελλθνικι επικράτεια πρόςκλθςθ, με τθν οποία 

απαιτοφςε τθν κατάταξθ εκελοντϊν ςμθνιτϊν, οι οποίοι είχαν γεννθκεί κατά τα ζτθ 

1934, 1935 και 1936. 35  

     Φυςικά, θ κυβζρνθςθ Υαπάγου, αποςκοπϊντασ ςτθν καταπολζμθςθ τθσ 

ανεργίασ, προζβαινε ςυχνά ςε επιςτρατεφςεισ. Τπωσ είχε δθλϊςει και ο υπουργόσ 

Εκνικισ Άμυνασ, Υ. Ξανελλόπουλοσ, δινόταν διζξοδοσ ςε παιδιά αγροτϊν και 

εργατϊν, τα οποία κατάγονταν από τθν επαρχία.  

     Βζβαια, κα αποτελοφςε παράλειψθ αν δεν αναφζραμε ότι ςθμειϊκθκε αλλαγι 

και ςτον τομζα τθσ Δικαιοςφνθσ. Υιο ςυγκεκριμζνα, τον Φεβρουάριο του 1955, με 

απόφαςθ του υπουργείου Δικαιοςφνθσ, οι ςυκοφάντεσ κα πλιρωναν εξ ολοκλιρου 

τα δικαςτικά ζξοδα, ωσ είδοσ τιμωρίασ. Θ απόφαςθ αυτι προκάλεςε κετικζσ 

αντιδράςεισ, δείχνοντασ ςτοιχεία ενόσ ευνομοφμενου κράτουσ.  

                                                           
35) Χθμ: Θ πρόςκλθςθ αφοροφςε και τθν Θμακία και δθμοςιεφτθκε ςτθν τοπικι εφθμερίδα 
Θαρραλζοσ, φ. 18-1-1954.  
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     Θ κυβζρνθςθ του «Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ» επζδειξε ιδιαίτερο ενδιαφζρον και 

για τθν επαγγελματικι αποκατάςταςθ βετεράνων του πολζμου. Υροσ αυτιν τθν 

κατεφκυνςθ, ψθφίςτθκε ο Ρ. 751/ 1953, ο οποίοσ ζδινε τθ δυνατότθτα ςε παλαιοφσ 

πολεμιςτζσ, οι οποίοι είχαν διακρικεί ςτα πεδία των μαχϊν, να λάβουν κζςθ 

εργαςίασ ςτον Δθμόςιο Ψομζα.  

     Εκτόσ από τθν αεροπορία και τον ςτρατό ξθράσ, ενδιαφζρον υπιρξε και για τθν 

κατάταξθ νζων ςτθν Βαςιλικι Χωροφυλακι. Σι υποψιφιοι χωροφφλακεσ ζπρεπε να 

είναι άρρενεσ, να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και να 

διακζτουν όχι απλά το ενδεικτικό τθσ Χτ’ Δθμοτικοφ, αλλά να ζχουν ςυμπλθρϊςει 

και περαιτζρω εγκφκλιεσ ςπουδζσ, που διαρκοφςαν τουλάχιςτον μία τριετία. Σι 

ενδιαφερόμενοι ιταν υποχρεωμζνοι να λάβουν περαιτζρω ενθμζρωςθ για τθν 

κατάταξι τουσ ςε αςτυνομικά τμιματα. 36 Δεκτοί ςτο ςϊμα ζγιναν νζοι, τθσ κλάςθσ 

του 1956, πλθν των αποφοίτων Γυμναςίου. Ψζλοσ, αξίηει να μνθμονευκεί και μία 

από τισ πρϊτεσ ενζργειεσ, ςτισ οποίεσ είχε προβεί θ χωροφυλακι ςτθν εποχι 

Υαπάγου, δθλαδι θ φπαρξθ περιοριςμϊν ωσ προσ τισ μεταμφιζςεισ των 

ςυμμετεχόντων ςε καρναβαλικζσ εκδθλϊςεισ. Ζνα ακόμθ μζτρο, υπιρξε θ κοινι 

καταδίκθ, από κράτοσ και Εκκλθςία, των ζργων του Ρ. Ξαηαντηάκθ (1883-1957).   

      Αξιοςθμείωτο ςτοιχείο είναι, επίςθσ, ότι θ πολιτικι δφναμθ του βαςιλιά Υαφλου 

εξαςκζνθςε κατά τθ διάρκεια τθσ διακυβζρνθςθσ του Υαπάγου. Χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα αποτζλεςε όταν ο Υαπάγοσ, ςε μία από τισ πρϊτεσ του ενζργειεσ ωσ 

πρωκυπουργόσ, απαίτθςε τθν αντικατάςταςθ του ςτρατθγοφ Γ. Βεντιρθ από τθ 

κζςθ του ΓΓ των ανακτόρων,με τον βαςιλιά να ςυμμορφϊνεται άμεςα.  

         Σι πολιτικζσ επιλογζσ τθσ κυβζρνθςθσ Υαπάγου δεν ςυνάντθςαν ςοβαρζσ 

αντιδράςεισ διότι αφενόσ εξζφραηε τθν βοφλθςθ τθσ ςυντριπτικισ πλειοψθφίασ του 

λαοφ και αφετζρου, θ αντιπολίτευςθ αντιμετϊπιηε το φάςμα τθσ διάλυςθσ, εξαιτίασ 

τθσ εςωτερικισ κρίςθσ. Θ εκλογικι παντοδυναμία του «Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ»  

επιβεβαιϊκθκε ςε όλεσ τισ επαναλθπτικζσ εκλογζσ, οι οποίεσ διεξιχκθςαν ωσ τον 

Λανουάριο του 1954. Θ πρϊτθ από αυτζσ διεξιχκθ ςτθν Κεςςαλονίκθ, ςτισ 18 

Λανουαρίου του 1953, λόγω μίασ ζδρασ που ζμεινε κενι, εξαιτίασ του κανάτου του 

βουλευτι Ππακονίκα. Θ αναμζτρθςθ αυτι εξζλεξε βουλευτι τθν Ελζνθ Χκοφρα37, 

υποψιφια του «Χυναγερμοφ» και τθν πρϊτθ- χρονολογικά- γυναίκα βουλευτι τθσ 

Ελλάδοσ.Χυγκεκριμζνα,ζλαβε το 33,62% των ψιφων,ενϊ ο Λ. Υαςαλίδθσ (ΕΔΑ) το 

30,64% και από το Ξζντρο -μιμοφμενο τον Χυναγερμό- ορίςτθκε μια άλλθ γυναίκα 

βουλευτισ, θ Ελζνθ Ηάννα, θ οποία ςυγκζντρωςε το 24,14% των 

                                                           
36) Για τθν κατάταξθ των χωροφυλάκων, βλ. εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 7-2-1955.  
37)Πάρω Υ. Παλοφτα, Μιςόσ αιϊνασ γυναικείασ ψιφου, μιςόσ αιϊνασ γυναίκεσ ςτθ Βουλι, Ακινα 
2007, ςς. 59 – 61. 
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ψιφων 38 .Ακολοφκθςαν, ςτισ 29 Παρτίου 1953, επαναλθπτικζσ εκλογζσ ςτον 

Υειραιά, το Φζκυμνο, τθν Ξαρδίτςα και τα Γρεβενά, που όλεσ οδιγθςαν ςε κρίαμβο 

των υποψθφίων του κυβερνϊντοσ κόμματοσ. Θ ιττα του Ξζντρου ςε κρθτικό 

ζδαφοσ απζδειξε πόςο ευάλωτο ιταν, ακόμθ και ςτθν Ξριτθ, μία περιοχι θ οποία 

υπιρξε το προπφργιό του. Σι επιτυχίεσ του κυβερνϊντοσ κόμματοσ ςυνεχίςτθκαν 

και ςτισ επόμενεσ επαναλθπτικζσ εκλογικζσ αναμετριςεισ.  

     Χυνολικά, μετά τισ επαναλθπτικζσ εκνικζσ εκλογζσ, ο «Χυναγερμόσ» εξαςφάλιςε 

247  ζδρεσ, αυξάνοντασ περιςςότερο τθν πρωτοφανι δυναμικι του. Αντίκετα, ο 

ςυναςπιςμζνοσ χϊροσ του Ξζντρου μειϊκθκε ςτισ 53 ζδρεσ, από τισ οποίεσ τισ 25 

κατζλαβε θ ΕΥΕΞ και, τισ υπόλοιπεσ 28 το «Ξόμμα Φιλελευκζρων».  

    Εκτόσ των όςων προαναφζρκθκαν, οι θγεμονικζσ τάςεισ, τισ οποίεσ εξζτρεφαν τα 

υψθλόβακμα ςτελζχθ του «Χυναγερμοφ» αποτυπϊκθκαν με ςαφινεια ςτον 

εκλογικό νόμο, που κατζκεςε θ κυβζρνθςθ τον Φεβρουάριο του 1954 και 

ψθφίςτθκε από τθν Βουλι τον επόμενο μινα (Ρ. 2800/1954).  Επρόκειτο για ένα 

πλειοψηφικό σύστημα, το οποίο υποδιαιροφςε τθ χϊρα ςε 14 εκλογικζσ 

περιφζρειεσ και κατά ςυνζπεια, προκάλεςε τθν ζντονθ αντίδραςθ τθσ κεντρϊασ 

αντιπολίτευςθσ.  39 Υιο αναλυτικά, ενιςχφκθκαν οι τάςεισ για τθ ςυνεργαςία ενόσ 

τμιματοσ του κζντρου με τθν ΕΔΑ. Υρϊτο βιμα προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι υπιρξε 

θ ςυμφωνία του Γ. Ξαρτάλθ με το ΞΞΕ, τον Πάρτιο του 1954. Θ ςυνεργαςία αυτι 

υλοποιικθκε με επιτυχία ςτισ δθμοτικζσ εκλογζσ, τον Ροζμβριο του 1954 και ςτθ 

ςυνζχεια, επεκτάκθκε με τθ ςυγκρότθςθ τθσ «Εκνικισ Ξίνθςθσ Αλλαγισ» (ΕΞΑ), ςτθν 

οποία ςυμμετείχε ςθμαντικό τμιμα του κεντροαριςτεροφ χϊρου.  

     Από τθν 1θ Λανουαρίου 1954, θ κυβζρνθςθ Υαπάγου προζβθ ςε ανακεϊρθςθ των 

εκλογικϊν καταλόγων. Για να αποκτιςουν και οι άνδρεσ, αλλά και οι γυναίκεσ το 

διττό δικαίωμα του «εκλζγειν» και «εκλζγεςκαι», ςυμμετζχοντασ με τον τρόπο αυτό 

ςτα κοινά. Για ταχφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν, θ διαδικαςία μποροφςε να 

ανατεκεί ςε κάποιον δικθγόρο. Βζβαια, ανακεϊρθςθ των εκλογικϊν καταλόγων 

πραγματοποιικθκε και το 1955.     

    Χτισ δθμοτικζσ εκλογζσ του 1954, ςφμφωνα με το υπουργείο Εςωτερικϊν τθσ 

κυβζρνθςθσ «Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ» ίςχυαν οριςμζνοι κανόνεσ, τουσ οποίουσ οι 

εκλογείσ όφειλαν να τθριςουν. Αρχικά, απαγορευόταν να γραφτεί όνομα 

υποψθφίου από άλλον ςυνδυαςμό ςτο ψθφοδζλτιο, που προτίμθςε ο εκλογζασ. 

Επίςθσ, απαγορευόταν θ ρίψθ λευκοφ ψθφοδελτίου ςτθν κάλπθ, αλλά και θ 

παρουςία ςθμαδιϊν ςτο ψθφοδζλτιο. Υαράλλθλα, ο κάκε ψθφοφόροσ δεν 

μποροφςε να τοποκετιςει περιςςότερουσ του ενόσ ψθφοδελτίου ςυνδυαςμοφσ. 

                                                           
38)Βλ. Χπ.Οιναρδάτου, Από τον Εμφφλιο ςτθ Χοφντα,θ τριετία του Συναγερμοφ (1952-1955), 
εκδ.Υαπαηιςθ, ςς. 34-35. 
39) Βλ. Couloumbis, A. T. “Greek political reaction to American and NATO influences” 1966, pp.106-
108.  
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Επιπλζον, ωσ προσ τον τρόπο ψιφιςθσ, ο εκλογζασ υποχρεοφτο να ςθμειϊςει ζνα 

ςταυρό, δίπλα από το όνομα του υποψθφίου τθσ προτίμθςισ του. Ψζλοσ, δεν 

υπιρξε περιοριςμόσ ωσ προσ τουσ ςταυροφσ. Εκτόσ των όςων προαναφζρκθκαν, 

ςφμφωνα με το νόμο, δινόταν θ δυνατότθτα ψιφου ςε ςτρατευςίμουσ, ακόμθ και 

ςτθν περίπτωςθ, που δεν ιταν εγγεγραμμζνοι ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ40.  

     Χτον εξωτερικό τομζα, θ κυβζρνθςθ Υαπάγου πιςτϊνεται τθν ολοκλιρωςθ του 

φιλοαμερικανικοφ προςανατολιςμοφ τθσ χϊρασ. Ιταν θ εποχι, κατά τθν οποία, θ 

βοικεια των ΘΥΑ προσ τθν Ελλάδα και το ενδιαφζρον τθσ Δφςθσ για τθν αντίκρουςθ 

τθσ ςοβιετικισ επιρροισ και του κομμουνιςμοφ βριςκόταν ςε πλιρθ εξζλιξθ. Θ 

φιλοδυτικι πορεία τθσ Ελλάδοσ επιβεβαιϊκθκε από τθν ζνταξι τθσ ςτο ΡΑΨΣ, το 

1952 και τθν παραχϊρθςθ βάςεων ςτον αμερικανικό ςτρατό, όπωσ προζκυψε από 

τθ ςυμφωνία, τθν οποία υπζγραψε ςτισ 12 Σκτωβρίου 1953, ο τότε υπουργόσ 

Χυντονιςμοφ, Παρκεηίνθσ. 

  Aπό τθ μεριά τθσ θ αμερικανικι εξωτερικι πολιτικι ςε ςχζςθ με τθν Ελλάδα είχε 

ςκοπό τθν εξουδετζρωςθ κάκε κομμουνιςτικισ δράςθσ ςτον ελλαδικό χϊρο,κακϊσ 

και τθν οικονομικι και πολιτικι ευθμερία μζςα από τθν προοπτικι προςιλωςθσ ςτο 

ΡΑΨΣ.Ζχοντασ ωσ ςτόχο τα παραπάνω, οι Αμερικάνοι,δθμιοφργθςαν ζνα πεδίο 

ςυνεργαςίασ με τθν πολιτικι θγεςία τθσ χϊρασ,το ςτράτευμα και τισ μυςτικζσ 

υπθρεςίεσ (ΞΩΥ-Central Intelligence Group,πρόδρομοσ τθσ CIA).Ξακοριςτικό ρόλο 

ςτθν ζνταξθ τθσ Ελλάδασ ςτο ΡΑΨΣ,ζπαιξε θ πλθροφόρθςθ του προζδρου των 

ΘΥΑ,Χάρρυ Ψροφμαν από τον αρχθγό τθσ   CIG ,Χουτ Βάντερμπουργκ,ότι οι Ζλλθνεσ 

αντάρτεσ εφοδιάηονταν από τθν Βουλγαρία,τθν Αλβανία και τθ 

Γιουγκοςλαβία.Κορυβθμζνοσ και πεπειςμζνοσ, ότι ο κομμουνιςμόσ κα 

επεκτείνονταν ςε ολόκλθρθ τθν βαλκανικι χερςόνθςο,εγκαινίαςε το λεγόμενο 

«δόγμα Ψροφμαν» ςτθν Ελλάδα και ζτςι τθν τοποκζτθςε ςτθν πρϊτθ γραμμθ κατά 

τθσ εξάπλωςθσ του κομμουνιςμοφ που προερχόταν από τθ Πόςχα41.  

     Θ δεφτερθ βαςικι επιλογι υπιρξε θ προϊκθςθ τθσ ελλθνοτουρκικισ φιλίασ42 και 

θ ανάπτυξθ ςχζςεων με χϊρεσ τθσ Ανατολισ, όπωσ θ Γιουγκοςλαβία.43  Χτα πλαίςια 

αυτά, πραγματοποιικθκε θ επίςκεψθ του Ψίτο ςτθν Ακινα, τον Λοφνιο του 1954, με 

τθν οποία ςφραγίςτθκε θ αποκατάςταςθ των φιλικϊν ςχζςεων Ελλάδοσ και 

Γιουγκοςλαβίασ. Δυςτυχϊσ, θ επίςκεψθ ςυνοδεφτθκε από ςυλλιψεισ ακϊων 

πολιτϊν ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. Οίγο καιρό αργότερα, οι δφο χϊρεσ, αλλά 

και θ Ψουρκία, υπζγραψαν το Βαλκανικό Χφμφωνο ςτο Ππλεντ τθσ ςθμερινισ 

                                                           
40)Βλ. Ιςτορία του ελλθνικοφ Ζκνουσ,Σφγχρονοσ Ελλθνιςμόσ από το 1941 ωσ το τζλοσ του αιϊνα, 
τόμ.Ιςτ’, ςς.184-188,εκδοτικι Ακθνϊν. 
41)Αλζξθσ Υαπαχελάσ, Ο βιαςμόσ τθσ ελλθνικισ δθμοκρατίασ, ο αμερικανικόσ παράγων,1947-1967, 
εκδ. ΕΧΨΛΑ,ςς.18-19. 
42) Ξ.  Χβολόπουλοσ,Ελλθνικι εξωτερικι πολιτικι,1830-1981,εκδ.ΕΧΨΛΑ,Ακινα 2019, ςς.234-236. 
43) Απ. Βακαλόπουλοσ Νζα Ελλθνικι ιςτορία 1204-1985,ό.π, ςελ. 448.  
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Χλοβενίασ. Σι τριμερείσ ςυμφωνίεσ μεταξφ Ελλάδασ, Ψουρκίασ και Γιουγκοςλαβίασ 

δθμιοφργθςαν μία νζα ιςορροπία δυνάμεων ςτα Βαλκάνια.  

      Εκτόσ των όςων προαναφζρκθκαν, υποδειγματικι υπιρξε θ αποκατάςταςθ των 

ςχζςεων με δφο πρϊθν δυνάμεισ του Άξονα, τθν Λταλία και τθν Γερμανία. Αρχικά, οι 

ελλθνοϊταλικζσ ςχζςεισ ανακερμάνκθκαν με τθν υπογραφι ςυμφωνίασ για τισ 

ιταλικζσ πολεμικζσ επανορκϊςεισ, τον Αφγουςτο του 1949. Υαρά τθν καχυποψία 

ιταλικϊν «κφκλων» για τισ ςυμφωνίεσ Ακινασ- Βελιγραδίου, δεν υπιρξαν ιδιαίτερα 

προβλιματα. 

    Σι καλζσ αυτζσ ςχζςεισ επιςφραγίςτθκαν με τθν επίςκεψθ του Λταλοφ 

πρωκυπουργοφ de Gasperi ςτθν Ακινα τον Λανουάριο του 1953. Ακολοφκθςε μία 

επίςκεψθ του Υαπάγου ςτθ Φϊμθ, το Χεπτζμβριο του ιδίου ζτουσ. Επίςθσ, μετά τον 

τερματιςμό τθσ υπερατλαντικισ βοικειασ ςτθν Γερμανία, θ κυβζρνθςθ Υαπάγου 

αναηιτθςε ςτθν Σμοςπονδιακι Δθμοκρατία Γερμανίασ μία πθγι πιςτϊςεων, για τθν 

ταχφτερθ δυνατι ανάκαμψθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Θ επίςκεψθ του Χ. 

Παρκεηίνθ ςτθν Βόννθ, το 1953, ςφράγιςε τθν ανάδειξθ τθσ Γερμανίασ ςτον 

μεγαλφτερο εμπορικό εταίρο και πιςτωτι τθσ Ελλάδοσ.    

     Επιπλζον, θ κυβζρνθςθ Υαπάγου, προχϊρθςε ςε επιςτρατεφςεισ, με ςκοπό να 

ενιςχφςει τισ Δυτικζσ Δυνάμεισ, κατά τον πόλεμο μεταξφ Ρότιασ και Βόρειασ Ξορζασ, 

ο οποίοσ αποτζλεςε τμιμα του «Ψυχροφ» πολζμου. Χυνολικά, ςτον πόλεμο αυτόν 

πολζμθςαν περίπου 4000 Ζλλθνεσ ςτρατεφςιμοι. Σι επιτυχίεσ των Ελλινων ςτισ 

πολεμικζσ επιχειριςεισ τθσ Ξορζασ προκάλεςαν καυμαςμό ςτουσ Χυμμάχουσ, 

ενιςχφοντασ κατ’ αυτόν τον τρόπο τθν αίγλθ τθσ κυβζρνθςθσ Υαπάγου.   

     Ψο Ξυπριακό ηιτθμα ζλαβε νζα διάςταςθ κατά τθν διακυβζρνθςθ του Ελλθνικοφ 

Χυναγερμοφ.Πζχρι τότε θ εκάςτοτε ελλθνικι κυβζρνθςθ υιοκετοφςε τθν άποψθ ότι 

οι διμερείσ ελλθνοβρετανικζσ διαπραγματεφςεισ ιταν επαρκείσ για τθν προϊκθςθ 

των κυπριακϊν δικαίων. Σ Υαπάγοσ εντοφτοισ, με διλωςθ του ςτουσ Times,είχε 

ξεκακαρίςει ότι οποιοδιποτε ςχζδιο επίλυςθσ εφαρμοηόταν,το οποίο δε κα 

προωκοφςε το ςυνολικό αίτθμα τθσ αυτοδιάκεςθσ,κα οδθγοφςε ςε αδιζξοδο τισ 

όποιεσ ςυηθτιςεισ44. 

     Ψο «Ξυπριακό» άρχιςε να οξφνεται το φκινόπωρο του 1953, χάρθ ςε ανκελλθνικι 

εκςτρατεία του τουρκικοφ Ψφπου. Ψο αντικείμενο υπιρξε μία υποτικζμενθ 

εκμετάλλευςθ Ελλινων τθσ Β. Ελλάδασ κατά των μουςουλμάνων τθσ Δυτικισ 

Κράκθσ. Θ αρκρογραφία ςυνοδεφκθκε από απειλζσ εναντίον τθσ ελλθνικισ 

κοινότθτασ ςτθν Ξωνςταντινοφπολθ και του Σικουμενικοφ Υατριαρχείου.   

     Θ ιδζα τθσ προςφυγισ ςτον ΣΘΕ ξεκίνθςε να ωριμάηει μετά τθν άρνθςθ του 

υπουργοφ Εξωτερικϊν τθσ Π. Βρετανίασ, Sir Anthony Eden, τον Δεκζμβριο του 1953.        

                                                           
44)Βλ. εφθμερίδα Η Κακθμερινι,30-8-1955. 
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Σι πιζςεισ, που άςκθςε ο πρϊθν αρχιεπίςκοποσ Ξιτίου και τθν εποχι εκείνθ 

Ξφπρου, Πακάριοσ βρικαν υποςτιριξθ ςτο πλευρό τθσ Ακινασ και τελεςφόρθςαν 

ςτον Σργανιςμό Θνωμζνων Εκνϊν επί Υαπάγου, το 1954, αν και θ ζκβαςι τουσ 

κρίκθκε αρνθτικι. Θ αναβολι τθσ ςυηιτθςθσ του Ξυπριακοφ ςτο ςυμβοφλιο του 

ΣΘΕ, απζκρυπτε τισ προκζςεισ τθσ Π. Βρετανίασ να εκμεταλλευτεί τθν αποτυχία 

διεκνοποίθςισ του και ςυγχρόνωσ, να ειςαχκεί θ Ψουρκία ωσ ενδιαφερόμενο μζλοσ 

ςτον κφκλο τθσ κρίςιμθσ υπόκεςθσ. Βζβαια, θ αναγωγι του Ξυπριακοφ ςε διεκνζσ 

ηιτθμα εξαρτιόταν από πλικοσ παραγόντων, οι οποίοι ςχετίηονταν και με τθν 

πλθκυςμιακι, αλλά και τθν εκνολογικι διαςτρωμάτωςθ του νθςιοφ. Ζναν ακόμθ 

παράγοντα αποτζλεςε θ φφςθ τθσ δικαιοδοςίασ του ΣΘΕ, ο οποίοσ δεν υπιρξε 

δικαιϊκό δικαςτιριο, αλλά ζνα διεκνζσ πολιτικό όργανο, που ιταν ςυνυφαςμζνο με 

τθν πολιτικι πραγματικότθτα και ςκοπιμότθτα τθσ εποχισ. 

     Ψο 1955 ξεκίνθςε ο ανταρτοπόλεμοσ  τθσ ΕΣΞΑ  με επικεφαλι τον ςτρατθγό 

Γρίβα,ι «Διγενι» κατά των Βρετανϊν.Ξατά τισ μάχεσ που ζλαβαν χϊρα οι αντάρτεσ 

ςκότωςαν μερικοφσ Ψουρκοκφπριουσ,κυρίωσ αξιωματικοφσ τθσ αςτυνομίασ.Υλζον, 

το ειρθνικό κλίμα ανάμεςασ ςτισ δφο κοινότθτεσ είχε ανατραπεί.Αρκετοί 

Ψουρκοκφπριοι εγκατζλειψαν τα χωριά όπου διζμεναν και κατζφυγαν ςτισ πόλεισ ι 

μετανάςτευςαν45. 

    Θ Αγγλία, επικυμϊντασ να φζρει ςε δεινι κζςθ τουσ Ζλλθνεσ τθσ Πεγαλονιςου 

αλλά και τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ, πρόβαλε τθν απειλι διχοτόμθςθσ του νθςιοφ, αν 

και οι Ζλλθνεσ αποτελοφςαν το 80% του πλθκυςμοφ ενϊ, οι Ψοφρκοι, το 18%46. Θ 

κίνθςθ αυτι των Βρετανϊν ενιςχφκθκε από τθν τοποκζτθςθ τθσ Ψουρκίασ που ιταν 

ενάντια ςτθν αυτοδιάκεςθ κατά τθν διάςκεψθ του Οονδίνου, τον Λοφνιο του 1955. 

Σι κινιςεισ των Βρετανϊν αφφπνιςαν τον τουρκικό εκνικιςμό και οι Ψοφρκοι 

προζβθςαν ςτισ ανκελλθνικζσ ταραχζσ τον Χεπτζμβριο του ιδίου ζτουσ. Για τθν 

ακρίβεια, Ψοφρκοι εκνικιςτζσ ζκαψαν και λεθλάτθςαν ςπίτια και  καταςτιματα των 

Ελλινων,ενϊ προζβθςαν και ςε βιαςμοφσ και δολοφονίεσ.Ανκελλθνικζσ ταραχζσ 

ξζςπαςαν και ςτθν Χμφρνθ, όπου λεθλατικθκε το ελλθνικό προξενείο και το 

περίπτερο Διεκνοφσ Εκκζςεωσ 47.Ζτςι από τθ μεριά τουσ αυτι τθ φορά,πολλοί 

Ζλλθνεσ αναγκάςτθκαν να εγκαταλείψουν τθν Υόλθ και άλλεσ περιοχζσ και να 

μεταναςτεφςουν ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό. Θ εμπλοκι του Πακάριου ςτο ηιτθμα 

τθσ αυτοδιάκεςθσ και θ υποςτιριξθ τθσ εξζργεςθσ κατά τθσ Π. Βρετανίασ ςιμανε 

και τθν εμπλοκι του ςτον Ψυχρό πόλεμο και τθν τιρθςθ μιασ πιο κετικισ ςτάςθσ 

απζναντι ςτθ Χοβιετικι Ζνωςθ.Ψθν ίδια ςτιγμι οι εχκροπραξίεσ μεταξφ 

Ελλθνοκυπρίων και Ψουρκοκυπρίων ςυνεχϊσ εντείνονταν χωρίσ καμία διάκεςθ 

                                                           
45)Γ.Β Δερτιλισ, Ιςτορία τθσ νεότερθσ και ςφγχρονθσ Ελλάδασ, 1750-2015, ςς.759-760. 
46) Βλ και Ξωνςτ. Βακαλόπουλου,Ιςτορία τθσ Ελλάδοσ.Επίτομθ- Συνκετικι. Από το 1204 ωσ το 2000 
(2004), ςελ. 484. 
 
 
47) Βλ. εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 26-9-1955.  
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ειρινευςθσ και από τισ δφο πλευρζσ.Χυνεπϊσ,ο πόλεμοσ Ελλάδασ-Ψουρκίασ 

μετατοπίςτθκε αυτι τθ φορά από το μζτωπο τθσ Π. Αςίασ ςτθν Ξφπρο και το Αιγαίο 

και οι οποιεςδιποτε προςπάκειεσ του παρελκόντοσ για ελλθνοτουρκικι 

ςυμφιλίωςθ κατζλθξαν ςε τζλμα48. 

    Ψζλοσ, θ διακυβζρνθςθ Υαπάγου ςθμαδεφκθκε από τθν παραίτθςθ του ιςχυροφ 

υπουργοφ Χυντονιςμοφ, Χπ. Παρκεηίνθ, τον Απρίλιο του 195449. Θ ςφγκρουςθ των 

δφο ανδρϊν ζλαβε μεγάλθ δθμοςιότθτα και κλόνιςε τθν παντοδυναμία του 

Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ. Χτισ 10 Απριλίου 1954, πραγματοποιικθκε αναςχθματιςμόσ 

τθσ κυβζρνθςθσ Υαπάγου, με τον οποίο απομακρφνκθκαν από τθν κυβζρνθςθ οι Υ. 

Ουκουρζηοσ και Υ. Χιφναίοσ. Ξατά τθ διάρκεια του αναςχθματιςμοφ, νζοσ υπουργόσ 

Υροεδρίασ ανζλαβε ο Γεϊργιοσ Φάλλθσ, που υπουργοποιικθκε για πρϊτθ φορά. 

Υαρά τον ευρφ αναςχθματιςμό, τα χαρτοφυλάκια των Σικονομικϊν και του 

Εμπορίου παρζμειναν ςτουσ Ξ. Υαπαγιάννθ και Κ. Ξαψάλθ.    

    Σ Παρκεηίνθσ, αφοφ αποχϊρθςε, το Φεβρουάριο του 1955 ίδρυςε το «Ξόμμα 

Υροοδευτικϊν», το οποίο, ςφμφωνα με τθν κεντρϊα αντιπολίτευςθ, κα ιταν το 

κόμμα, το οποίο κα παρείχε αφειδϊσ εξυπθρετιςεισ υπζρ των κεφαλαιοφχων, με 

παράλλθλθ «αφαίμαξθ ςτα οικονομικά του λαοφ»50.   

     Θ παραίτθςθ Παρκεηίνθ ςυνοδεφτθκε λίγο καιρό αργότερα και από τθν ξαφνικι 

αςκζνεια του Υαπάγου,κακιςτϊντασ τον ανιμπορο να κυβερνιςει.Ζτςι, ο Ελλθνικόσ 

Χυναγερμόσ παρζμενε ακζφαλοσ, μθ μπορϊντασ να διαχειριςτεί κρίςιμα για τθ 

χϊρα ηθτιματα τθ δεδομζνθ ςτιγμι,όπωσ τθν κλιμάκωςθ μετά τθν αποτυχθμζνθ 

προςφυγι ςτον ΣΘΕ για το Ξυπριακό,τισ πιζςεισ για ανάπτυξθ ενϊ ο πλθκωριςμόσ 

απειλοφςε τθ νομιςματικι ςτακερότθτα,αλλά και το ιςοηφγιο εξωτερικϊν 

πλθρωμϊν να αντιμετωπίηει πρόβλθμα και τισ ειςαγωγζσ να αυξθμζνεσ ζναντι των 

εξαγωγϊν51.Χίγουρα,θ περίοδοσ κα μποροφςε να αναχκεί ςε ζνα κρίςιμο ςθμείο 

καμπισ  για τθν κυβζρνθςθ με τα οικονομικά δεδομζνα να μθν αποτιμϊνται κετικά 

και το κλίμα να αποτυπϊνεται και ςτον τοπικό Ψφπο.Ενδεικτικά, ο Καρραλζοσ ςε 

φφλο του ςτισ  27-6-1955 γράφει: «Ωσ και το ψωμί ψωμάκι του Ελλ. Οαοφ 

ανατιμάται.Θ Ξυβζρνθςισ των ανικάνων αναηθτεί από παντοφ χριματα για να 

πλθρϊςει τα τεράςτια ζξοδα που χρειάηεται για τισ άςκοπεσ δαπάνεσ που ςυνεχϊσ 

δθμιουργεί και που οδθγοφν ςε βζβαια χρεωκοπία.Αφερίμ.Τμωσ θ ϊρα του λαοφ 

πλθςιάηει». 

                                                           
48)Γ.Β. Δερτιλισ, Ιςτορία τθσ νεότερθσ και ςφγχρονθσ Ελλάδασ,1750-2015,Υανεπιςτθμιακζσ εκδόςεισ 
Ξριτθσ, ςς.759-760. 
49)Γ.Βοφλγαρθσ,Θ.Ρικολακόπουλοσ,Χ.Φιηάσ,Ψ.Χακελλαρόπουλοσ,Λ.Χτεφανίδθσ,Ελλθνικι Ρολιτικι 
Ιςτορία,εκδ. β’, εκδ.Κεμζλιο, ςς. 26-27. 
50) Βλ. εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ. 20-6-1955.  
51)Ευάνκθσ Χατηθβαςιλείου, Ελλθνικόσ Φιλελευκεριςμόσ,Το ριηοςπαςτικό ρεφμα (1932-1979), εκδ.  
Υατάκθ, ςελ.281.  
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    Σ Υαπάγοσ πζκανε ςε θλικία 72 ετϊν, ςτισ 4 Σκτωβρίου του 1955. Τλοι πίςτευαν 

ότι, διάδοχοσ του ςτθν θγεςία του κόμματοσ κα ιταν ο υπουργόσ Εξωτερικϊν, Χτ. 

Χτεφανόπουλοσ. Τμωσ, ο βαςιλιάσ Υαφλοσ, ενεργϊντασ ζχοντασ ενθμερωκεί για τθ 

γνϊμθ των ΘΥΑ ωσ προσ τον κατάλλθλο για διάδοχο, κεϊρθςε ωσ καταλλθλότερο 

τον υπουργό Δθμοςίων Ζργων, Ξωνςταντίνο Ξαραμανλι.  Σ Πακεδόνασ υπουργόσ 

ξεχϊριηε για τθν ιςχυρι του βοφλθςθ, τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και τθν άκαμπτθ 

εμμονι του ωσ προσ τθ διεκπεραίωςθ των ζργων του. Χφμφωνα μάλιςτα με 

εκτιμιςεισ του βαςιλιά Υαφλου, ο Ξων/νοσ Ξαραμανλισ ιταν ο καταλλθλότεροσ για 

τθν διαδοχι τθσ πρωκυπουργίασ,διότι ιταν διατεκειμζνοσ να παραγκωνίςει το 

ηιτθμα τθσ Ξφπρου και να αςχολθκεί με τα εςωτερικά οικονομικά προβλιματα τθσ 

χϊρασ52. 

      Σ Ξ. Ξαραμανλισ υπιρξε ο πρϊτοσ, χρονολογικά, πρωκυπουργόσ από τθν 

Πακεδονία. Θ πρϊτθ του κυβζρνθςθ ορκίςτθκε ςτισ 6 Σκτωβρίου 1955, δφο μζρεσ 

μετά το κάνατο του Υαπάγου.53 Τμωσ, θ Βουλι ςφντομα διαλφκθκε και ςτθ 

ςυνζχεια, προκθρφχκθκαν εκλογζσ για τισ 19 Φεβρουαρίου 1956. Οίγο αργότερα 

από τθν προκιρυξθ των νζων εκλογϊν, ο Ξαραμανλισ ίδρυςε ζνα νζο κόμμα, τθν 

«Εκνικι Φιηοςπαςτικι Ζνωςθ». Σι περιςςότεροι βουλευτζσ του «Χυναγερμοφ» τον 

ακολοφκθςαν και όπωσ αναμενόταν, θ ςυντθρθτικι παράταξθ, αν και με νζο θγζτθ, 

κατάφερε να επικρατιςει και ςτθν προςεχι εκλογικι αναμζτρθςθ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52)Βλ. Αλ. Υαπαχελάσ, Ο βιαςμόσ τθσ ελλθνικισ δθμοκρατίασ,ο αμερικανικόσ παράγων (1947-1967), 
ὀ.π,ςς.44-54. 
53) Βλ. εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 17-10-1955.  
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1.6.Η οικονομική πολιτική τησ κυβζρνηςησ Παπάγου: 

     Πετά τθν άνοδο του «Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ» ςτθν εξουςία, αλλάηουν πολλά 

δεδομζνα ςτο οικονομικό πεδίο και δοκιμάςτθκαν πολιτικζσ και κεςμοί, οι οποίοι 

ςτόχευαν ςε μόνιμθ λφςθ του δθμοςιονομικοφ και νομιςματικοφ προβλιματοσ. 

Υαρά το ότι δεν εξζλειπαν οι ατζλειεσ,το χρονικό περικϊριο ιταν μεγάλο και οι 

προςδοκίεσ μεγάλεσ.  

     Οόγω τθσ ιδιότθτάσ του ωσ υπουργοφ Χυντονιςμοφ, επικεφαλισ του οικονομικοφ 

επιτελείου υπιρξε ο Χ. Παρκεηίνθσ. Θ νομιςματικι μεταρρφκμιςθ, ςτθν οποία 

προζβθ και θ ςυνοδευτικι δζςμθ μζτρων, ζπαιξαν πρωταγωνιςτικό ρόλο για τθν 

περαιτζρω πορεία τθσ οικονομίασ. Θ ςθμαντικότερθ όμωσ επίπτωςθ ιταν το ότι θ 

εμπιςτοςφνθ του λαοφ προσ τθ δραχμι αποκαταςτάκθκε, ςυντελϊντασ κατ’ αυτόν 

τον τρόπο ςτθν αφξθςθ των αποταμιεφςεων. Θ νομιςματικι ςτακερότθτα, θ οποία 

ακολοφκθςε, παρά τθν ςκλθρότθτά τθσ και τισ υπερβολζσ, που τθν χαρακτιριςαν 

κατά διαςτιματα, ζκεςε τισ βάςεισ για τον μεταςχθματιςμό τθσ οικονομίασ.  

    Θ οικονομικι λογικι υπιρξε, χωρίσ αμφιβολία, με το μζροσ του κυβερνθτικοφ 

οικονομικοφ επιτελείου, αλλά, με κάποιουσ όρουσ. Σ κυριότεροσ υπιρξε ότι θ 

υποτίμθςθ κα ςυνοδευόταν από αντιςτακμιςτικά μζτρα ςτακεροποίθςθσ τθσ 

οικονομίασ,προςκζτοντασ κάποια επιπλεόν χαρακτθριςτικά,ςτο οικονομικό 

πρόγραμμα του Ξαρτάλθ από το 1952, διότι, χωρίσ αυτιν, κα αντιμετϊπιηε 

μεγαλφτερεσ δυςκολίεσ.   

    Πία ςθμαίνουςα κίνθςθ τθσ κυβζρνθςθσ ςτον οικονομικό τομζα αποτζλεςε θ 

μεταρρφκμιςθ τθσ 9θσ Απριλίου 1953, θ οποία είχε ςχεδιαςτεί από τον Παρκεηίνθ 

και  προζβλεπε τθν υποτίμθςθ τθσ ελλθνικισ δραχμισ κατά 50% 54  και τον 

αναπροςανατολιςμό τθσ οικονομικισ πολιτικισ πζρα από τθ διαχείριςθ τθσ 

φτϊχειασ και τθσ εξάρτθςθσ. Χαφζςτερα, θ ιςοτιμία τθσ δραχμισ ςυνδζκθκε με το 

δολάριο και παρζμεινε ςτακερι για μία εικοςαετία. Αργότερα,περικόπθκαν και τα 

τρια μθδενικά για ψυχολογικοφσ λόγουσ. Βζβαια, λόγω τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

μεταρρφκμιςθσ, ο προχπολογιςμόσ, που μζχρι τότε ςθμείωνε πακθτικό, 

ιςοςκελίςτθκε για πρϊτθ φορά μετά από πολλά χρόνια55 .   

      Χε αυτό το ςθμείο,ςθμαντικό είναι να αναφζρουμε το λόγο που οδιγθςε ςτθ 

νζα οικονομικι πολιτικι που δεν είναι άλλοσ από τθν περικοπι τθσ αμερικανικισ 

βοικειασ.Θ μεγάλθ ςθμαςία που είχε ζγκειται ςτο γεγονόσ, ότι κάλυπτε τα 2/3 των 

ελλθνικϊν ειςαγωγϊν,το ςφνολο των ςυναλλαγματικϊν αναγκϊν τθσ χϊρασ και 

κάλυπτε μεγάλο μζρο του δθμοςίου ελλείμματοσ.Σπότε από το 1951 και μετά, θ 

χϊρα ζπρεπε να βρει τρόπο να καλφψει μόνθ τθσ το δθμοςιονομικό ζλλειμμα,να 

                                                           
54) Βλ. Ξωνςτ. Βακαλόπουλου «Ιςτορία τθσ Ελλάδασ. Επίτομθ- Συνκετικι. Από τθ γζνεςθ του νζου 
Ελλθνιςμοφ( 1204) ςτθ ςφγχρονθ Ελλάδα (2000), ό.π, ςελ. 479.  
55) Βλ. Υ. Ξαηάκου, «Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ», τ. Λςτ,’ 1999 , ςελ. 227   
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αυξιςει τισ εξαγωγζσ και να μειϊςει τισ ειςαγωγζσ (εμπορικό ιςοηφγιο),να 

αξιοποιιςει πθγζσ ειςοδιματοσ, όπωσ οι άδθλοι πόροι,ενϊ το κράτοσ να περιορίςει 

τισ δαπάνεσ και να αυξιςει τα ζςοδά του.Ψον επόμενο χρόνο,ακολουκικθκε 

αυςτθρόσ περιοριςμόσ ςτισ δθμόςιεσ δαπάνεσ και ςτισ πιςτϊςεισ,ϊςτε να 

περιοριςτεί το δθμόςιο και εξωτερικό ζλλειμμα και να πάψουν οι πλθκωριςτικζσ 

πιζςεισ.Ψο 1953,ζγινε το τελευταίο βιμα τθσ νομιςματικισ πολιτικισ που δεν ιταν 

άλλο από τθν υποτίμθςι τθσ56.   

Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι θ προςαρμογι τθσ δραχμισ ανικε ςε ζνα πρόγραμμα 

γενικότερου αναπροςανατολιςμοφ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.Αυτόσ ο 

αναπροςανατολιςμόσ είχε τρεισ ςυνιςτϊςεσ: 

1. Θ αποκατάςταςθ του ρόλου τθσ αγοράσ.  

2. Σ επαναπροςδιοριςμόσ του ρόλου του κράτουσ ςτθν αγορά.  

3. Θ ταχφτερθ δυνατι ενςωμάτωςθ τθσ χϊρασ ςτθ διεκνι αγορά.  

    Υαράλλθλα, εξαιτίασ τθσ ςυγχϊνευςθσ των τραπεηϊν, Ακθνϊν και Εκνικισ,  

δθμιουργικθκε ζνα μεγάλο κρατικό μονοπϊλιο ςτον τραπεηικό τομζα, ο οποίοσ κα 

επθρζαηε για μεγάλο χρονικό διάςτθμα αναςχετικά τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, 

με τθν ςυντθρθτικι πολιτικι πιςτϊςεων, που εφαρμοηόταν να ζρχεται ςε πλιρθ 

αντίκεςθ με τθν επιχειροφμενθ φιλελευκεροποίθςθ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ.Δθλαδι,ναι μεν από τθν παραπάνω ςυγχϊνευςθ δθμιουργικθκε ζνα 

ςθμαντικισ ιςχφοσ πιςτωτικό ίδρυμα,μζςω του οποίου όμωσ το κράτοσ παρζμβαινε 

ςτθν ιδιωτικι οικονομία και ουςιαςτικά ωφελθμζνθ, ιταν θ νζα αςτικι τάξθ που 

ςτιριηε τον Ελλθνικό Χυναγερμό. 

        Βζβαια, δεν ζλλειψαν οι αντιδράςεισ,όταν θ ΓΧΕΕ προχϊρθςε ςε απεργία, αλλά 

θ ανταπόκριςθ των εργατϊν ιταν μικρι. Θ αιτία τθσ απεργίασ ιταν οι φιμεσ, ότι 

οριςμζνοι είχαν πλθροφορθκεί για το ςυγκεκριμζνο μζτρο και επωφελικθκαν από 

αυτό, κερδοςκοπϊντασ με το να αποκεματοποιοφν χρυςζσ λίρεσ.Ακόμθ, δεν 

ζλλειψε θ διατφπωςθ απόψεων είτε αρνθτικϊν, είτε κετικϊν για τθν ςυγκεκριμζνθ 

υποτίμθςθ από τον πολιτικό χϊρο.Χθμαντικότερο ωςτόςο, είναι το γεγονόσ,ότι ο 

προχπολογιςμόσ,ο οποίοσ ιταν ελλειμματικόσ ςταδιακά ιςοςκελίςτθκε. Θ 

ιςοςκζλιςθ του πρχπολογιςμοφ ιταν και το ηθτοφμενο τθσ αναπροςαρμογισ τθσ 

τιμισ τθσ δραχμισ.Χωρίσ αυτιν, θ αναπροςαρμογι κα λειτουργοφςε πρόςκαιρα και 

μόνο υπζρ των δθμόςιων οικονομικϊν και όχι υπζρ τθσ οικονομίασ εν 

γζνει57
.Επίςθσ, με τα πρόςκετα μζτρα που λιφκθκαν άμεςα,όπωσ για παράδειγμα ο 

ζλεγχοσ των τιμϊν ςτθν αγορά και οι επιδοτιςεισ για τθν κάλυψθ ειδϊν πρϊτθσ 

                                                           
56)Βλ.Χρυςάφθσ Λ. Λορδάνογλου, Η ελλθνικι οικονομία μετά το 1950,Ρερίοδοσ 1950-
1973,Ανάπτυξθ,νομιςματικι ςτακερότθτα και κρατικόσ παρεμβατιςμόσ,ςς.lix-lv,τόμ.Α’,εκδ.Ψράπεηα 
τθσ Ελλάδοσ, 2020. 
57) Υεριςςότερα βλ. Χπ.Β.Παρκεηίνθ, Σφγχρονθ Ρολιτικι Ιςτορία τθσ Ελλάδοσ (1952-1975), τόμ. Γϋ, 
εκδ.ΥΑΥΩΦΣΧ. 
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ανάγκθσ ςτουσ οικονομικά αςκενζςτερουσ, ςυγκρατικθκε ο πλθκωριςμόσ58.Ζνα 

ακόμθ μζτρο που ακολοφκθςε ιταν θ ελευκερία ειςαγωγϊν και θ κατάργθςθ του 

δελτίου.  

    Επιπλζον, ασ ςθμειωκεί ότι ςτθν οικονομικι άνκθςθ ςυνζβαλε αποφαςιςτικά και 

θ κζςπιςθ προςζλκυςθσ ξζνων κεφαλαίων. Σ Ρ.2687,τθσ 18θσ Λουνίου 1953, 

ςυγκεκριμζνα εγγυόταν του όρουσ τθσ ξζνθσ επζνδυςθσ, ενϊ, θ επζνδυςθ δεν 

κινδφνευε με ενδεχόμενθ κρατικοποίθςθ. Υαράλλθλα, εγγυόταν τθν επανεξαγωγι 

ςυναλλάγματοσ με περιοριςμοφσ των κεφαλαίων, αφενόσ και αφετζρου, με άλλουσ 

περιοριςμοφσ, αυτι τθ φορά ςε ζνα λογικό φψοσ κερδϊν. Ασ ςθμειωκεί ότι ο νόμοσ 

αυτόσ χαρακτθρίςτθκε ωσ «αποικιακόσ»59, αλλά θ εκάςτοτε ελλθνικι κυβζρνθςθ 

δεν είχε τθ δυνατότθτα να τον αλλάξει, με δεδομζνθ τθν αυξθτικι ιςχφ τθσ, οφτε 

όμωσ και να τον αλλάξει, λόγω τθσ εμφάνιςθσ διαφορετικϊν ςυνκθκϊν.   

   Φυςικά, κίνθτρα δόκθκαν ςε ςυμβάςεισ, οι οποίεσ κεωρικθκαν ιδιαίτερθσ 

ςθμαςίασ  για τθν οικονομία. Χτα προθγοφμενα προςτζκθκαν αργότερα και τα 

διάφορα κίνθτρα για τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ, ϊςτε να αυξθκοφν οι εξαγωγζσ 

τουσ. Επιπροςκζτωσ, άλλα ςτοιχεία, τα οποία ςυμπλιρωςαν το πλαίςιο πολιτικισ 

υπιρξαν θ εκςτρατεία για τθν αφξθςθ των εςωτερικϊν αποταμιεφςεων, του 1955, θ 

χαλάρωςθ των τραπεηικϊν ελζγχων, θ δθμιουργία φορζων για τθν υποςτιριξθ τθσ 

εκβιομθχάνιςθσ κακϊσ και παραγωγικζσ πρωτοβουλίεσ του κράτουσ, ζνα ςτοιχείο 

το οποίο διλωνε τθν προςφυγι ςτον προγραμματιςμό. Χυμπεραςματικά, το κράτοσ 

δεν ςτθρίχκθκε αποκλειςτικά ςτισ δυνάμεισ τθσ αγοράσ, αλλά, παράλλθλα, 

δραςτθριοποιικθκε ϊςτε να ενκαρρυνκεί θ ανάπτυξθ.    

     Επίςθσ, νζοι κρατικοί φορείσ εμφανίςτθκαν για πρϊτθ φορά ςτο οικονομικό 

προςκινιο ι, αναδιαρκρϊκθκαν μερικοί οργανιςμοί με βάςθ τισ αποκτοφμενεσ 

εμπειρίεσ. Ξαι ςυχνά, το κράτοσ ςυνζδεε τα μζτρα, που ενκάρρυναν τθν ιδιωτικι 

πρωτοβουλία με αποκαρρυντικζσ ενζργειεσ. Από τισ κινιςεισ αυτζσ, προκφπτει το 

ςυμπζραςμα ότι το κράτοσ δεν είχε οριςτικι αντίλθψθ για τθν κατανομι των ρόλων 

ανάμεςα ςε αυτό και τθν αγορά. Επιπλζον, οι κινιςεισ αυτζσ ςτθρίηονταν από τθ 

μία με τθν αντίλθψθ για το δθμόςιο ςυμφζρον, αλλά, ςυνζπιπταν αφετζρου και με 

τα ςυμφζροντα τθσ δθμόςιασ υπαλλθλίασ και των πελατειακϊν κυκλωμάτων. Για 

παράδειγμα, θ ενίςχυςθ των ςυνεταιριςτικϊν αγροτικϊν βιομθχανιϊν, ναι μεν 

ικανοποιοφςε τα αιτιματα τθσ αγροτιάσ, αλλά παράλλθλα, παρατθρικθκε 

ανταπόκριςθ ωσ προσ τισ προςδοκίεσ των «αγροτοπατζρων».  

    Χθμειϊνεται ότι οι κρατικζσ τράπεηεσ επεδείκνυαν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τον 

πρωτογενι τομζα τθσ θμεδαπισ. Υιο ςυγκεκριμζνα, κατά τθν περίοδο 1952-1955 θ 

                                                           
58)Υ. Ξαηάκοσ, Ανάμεςα ςε κράτοσ και Αγορά,Οικονομία και οικονομικι πολιτικι ςτθ μεταπολεμικι 
Ελλάδα,1944-2000, ςς. 166-167,εκδ.Υατάκθ . 
59)Βλ. αντίςτοιχα το παράδειγμα για τθν αποξιρανςθ τθσ λίμνθσ Ξωπαΐδασ,Χπ.Οιναρδάτοσ,Από τον 
εμφφλιο ςτθ Χοφντα 1952-1955 (θ τριετία του Συναγερμοφ),ςς.90-91 ό.π. 
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Αγροτικι Ψράπεηα Ελλάδοσ ευνοοφςε τθν ίδρυςθ ςυνεταιριςτικϊν αγροτικϊν 

βιομθχανιϊν, υπό τον όρο να μθν είναι ιδιωτικζσ προκειμζνου να ιςχφει ο κρατικόσ 

παρεμβατιςμόσ 60. 

     Πεταξφ των οργανιςμϊν, περίοπτθ κζςθ κατείχε ο ΣΧΣΑ (Σργανιςμόσ 

Χρθματοδότθςθσ Σικονομικισ Αναπτφξεωσ), ιδρυκείσ το 1954, για να εξυπθρετιςει 

τουσ ςτόχουσ, οι οποίοι υποδθλϊνονταν ςτον τίτλο. Τμωσ, οι επιδόςεισ του δεν 

υπιρξαν αξιόλογεσ.  

     Πία ακόμθ ενζργεια του οικονομικοφ επιτελείου υπιρξε θ διεφρυνςθ του 

πλζγματοσ «υπζρ τρίτων φόρων», το οποίο, ςφντομα, κατζςτθ ζνασ αδιαφανισ 

μθχανιςμόσ μεταβιβάςεων. Ψθν ίδια περίοδο, κρατικοί φορείσ επζκτειναν ταχφτατα 

τισ δραςτθριότθτζσ τουσ, όπωσ για παράδειγμα ο ΕΣΨ (Ελλθνικόσ Σργανιςμόσ 

Ψουριςμοφ), κζτοντασ ςε εφαρμογι το πρϊτο πρόγραμμα δθμιουργίασ μεγάλων 

τουριςτικϊν μονάδων, των περίφθμων «ενία». Ψα ξενοδοχεία αυτά 

καταςκευάςτθκαν από τον κορυφαίο Ζλλθνα αρχιτζκτονα του 20οφ αιϊνα, Άρθ 

Ξωνςταντινίδθ. Φυςικά, υπιρξε επζκταςθ των δραςτθριοτιτων και ςε άλλεσ 

κρατικζσ επιχειριςεισ, όπωσ τα εργοςτάςια ηάχαρθσ (αναφορά κα γίνει παρακάτω 

για τθν ΕΒΗ ςτο Υλατφ Θμακίασ) ι τισ μονάδεσ παραγωγισ λιπαςμάτων.  

    Χυγχρόνωσ, ζνα ακόμθ επίτευγμα τθσ οικονομικισ πολιτικισ Υαπάγου υπιρξε θ 

επιςτροφι των Χυλλογικϊν Χυμβάςεων Εργαςίασ, κάτι το οποίο επετεφχκθ με τθν 

ψιφιςθ του Ρ. 118/1954,61 ο οποίοσ είχε κατατεκεί τθν άνοιξθ του 1954. Χε 

ςυνάντθςι τουσ με τθν κυβζρνθςθ, λίγεσ μζρεσ μετά, οι εκπρόςωποι των εργατϊν 

εξζφραςαν τθν ικανοποίθςι τουσ για τθν επαναφορά του μζτρου και υποςχζκθκαν 

ότι κα εργαςτοφν ςκλθρά για τθν επιτυχία του.  

    Φυςικά, κατά τθν εποχι του Υαπάγου οι επενδφςεισ αυξικθκαν. Τμωσ, κατά το 

ζτοσ 1955, το 40-50% των επενδφςεων κατευκυνόταν ςτθν ανζγερςθ κατοικιϊν και 

οικοδομϊν. Εδϊ, είμαςτε υποχρεωμζνοι να ςθμειϊςουμε ότι το ποςοςτό αυτό 

υπιρξε τριπλάςιο ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο τθσ υπόλοιπθσ Ευρϊπθσ62. 

      Ζνα ακόμθ μζτρο, που λιφκθκε ςτον οικονομικό τομζα, υπιρξε θ ζκδοςθ του 

εςωτερικοφ «Εκνικοφ Υαραγωγικοφ Δανείου», ςτα τζλθ Παΐου 1954, ςυνολικοφ 

φψουσ 300.000.000 νζων δραχμϊν. Ψο ποςό αυτό κα διατίκετο για τθν καταςκευι 

παραγωγικϊν ζργων. Για τθ ςθμαςία του δανείου αυτοφ, είχε μιλιςει, μζςω του 

ραδιοφϊνου των Ακθνϊν μάλιςτα, ο βαςιλιάσ Υαφλοσ.   

    Τλα αυτά οδιγθςαν τθν χϊρα ςτο ςτάδιο τθσ εκβιομθχάνιςθσ, όταν, από τα τζλθ 

του 1952, οι βιομθχανικοί κλάδοι παρουςίαςαν απότομθ αφξθςθ παραγωγισ, ιδίωσ 

ςτθν επεξεργαςία μετάλλων και τον θλεκτριςμό και ςυγκριτικά με τα 
                                                           
60) Βλ Γ. Δράκου Χαμζνα χρόνια: Ο ςοςιαλιςμόσ ςτθν Ελλάδα,Ακινα 1993, ςελ. 90  
61) Βλ και εφθμερίδα Νίκθ, 17-5-1954.  
62) Βλ. Απ. Βακαλόπουλου Νζα ελλθνικι ιςτορία 1204-1985,ό.π, ςελ. 441.  
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δυτικοευρωπαϊκά κράτθ οι ρυκμοί ιταν υψθλότεροι. Βζβαια, θ Ελλάδα τότε είχε 

ειςαχκεί ςτον βιομθχανικό κλάδο, ενϊ, οι υπόλοιπεσ χϊρεσ παρουςίαηαν μία 

περιςςότερο φυςιολογικι εξζλιξθ.  Τμωσ, θ χϊρα, το 1955 παραμζνει ακόμθ 

γεωργικι, αφοφ τα 2/3 του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ αςχολοφνταν ακόμθ με τον 

πρωτογενι τομζα. Υαράλλθλα, ςχετικά με τον ορυκτό πλοφτο παρατθρικθκε 

αφξθςθ τθσ παραγωγισ μόνο ςτουσ βωξίτεσ και ςτουσ λιγνίτεσ.  

     Ψζλοσ, το τελευταίο- χρονολογικά- μζτρο, το οποίο ζλαβε το οικονομικό επιτελείο 

τθσ κυβζρνθςθσ «Χυναγερμοφ» υπιρξε θ ρφκμιςθ του ωραρίου τθσ Εφορίασ κατά 

τθν κερινι περίοδο. Χαφζςτερα, ορίςτθκε ότι, για τρεισ μινεσ, από τισ 15 Λουνίου 

1955 ωσ τισ 15 Χεπτεμβρίου του ιδίου ζτουσ, οι οικονομικζσ υπθρεςίεσ κα 

λειτουργοφςαν με ςυνεχζσ ωράριο από τισ ζξι το πρωί ζωσ τισ δφο το μεςθμζρι. Σι 

πολίτεσ κα μποροφςαν να εξυπθρετθκοφν για διάφορα κζματα από τισ 10 π.μ.  

   Χυνοπτικά, οικοδομικθκε- βακμιαία- ζνα δαιδαλικό κράτοσ. Σι φιλοδοξίεσ του 

ιταν αναπτυξιακζσ. Παηί, όμωσ, πολλαπλαςιάςτθκαν τα εγχϊρια ςυμφζροντα, που 

εξυπθρετοφςαν δικοφσ τουσ ςκοποφσ και κα αντιςτζκονταν, εν τζλει, ςε κάκε 

απόπειρα προςαρμογισ.  
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Κεφάλαιο 2 

2.1. Η Μακεδονία ςτισ αρχζσ τησ δεκαετίασ του 1950: 

     Σ Β’ Υαγκόςμιοσ πόλεμοσ και ο εμφφλιοσ πόλεμοσ τθσ περιόδου 1945-1949 είχαν 

ωσ αποτζλεςμα κατεςτραμμζνα οικιματα και μία αβεβαιότθτα για το μζλλον. Θ 

κυριότερθ ςυνζπεια των εξελίξεων αυτϊν υπιρξε θ επιφυλακτικότθτα Ελλινων και 

ξζνων επιχειρθματιϊν για επενδφςεισ. Θ επιφυλακτικότθτα αυτι οφειλόταν ςτθν 

γεωγραφικι γειτνίαςθ τθσ περιοχισ αυτισ με κράτθ, τα οποία, κατά τθν περίοδο 

του Ψυχροφ Υολζμου, είχαν ταχκεί ςτο πλευρό τθσ Χοβιετικισ Ζνωςθσ και 

αποτελοφςαν, κεωρθτικά, απειλι για τθν περιοχι 63. 

    Τμωσ, θ κυριότερθ αρνθτικι εξζλιξθ για τθν Πακεδονία υπιρξε θ μείωςθ του 

πλθκυςμοφ. Υιο αναλυτικά, αν και μετά το 1922 και τθν ζλευςθ των προςφφγων, ο 

πλθκυςμόσ αυξικθκε, μζςα ςε μία δεκαετία (1940-1950) ελαττϊκθκε ςε ςθμαντικό 

βακμό.  

    Θ κυβζρνθςθ Υαπάγου βρζκθκε αντιμζτωπθ με δυςμενείσ καταςτάςεισ. 

Χαφζςτερα, παρατθροφνταν ανάπτυξθ τθσ αςτυφιλίασ, διότι οι περιςςότεροι 

κάτοικοι άρχιςαν να ςυγκεντρϊνονται ςτθν Κεςςαλονίκθ, όπου και προζβθςαν ςε 

ζναρξθ των επαγγελματικϊν τουσ δραςτθριοτιτων. Ακόμθ, υπιρξε αλλοίωςθ του 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ και καταςτροφι οικιςμϊν, όπωσ για παράδειγμα θ παλιά 

πόλθ τθσ Ξαςτοριάσ. Υαράλλθλα, τροχοπζδθ ςτθν ανάπτυξθ αποτελοφςε θ άναρχθ 

δόμθςθ πολλϊν οικιςμϊν. Ψα προαναφερκζντα προβλιματα διογκϊνονταν, επειδι 

υπιρχε απουςία προγραμματιςμοφ για ορκι ανάπτυξθ.  

     Υαρά τα προβλιματα, τα οποία κλικθκαν να αντιμετωπίςουν οι πρϊτεσ 

μετεμφυλιακζσ κυβερνιςεισ επζδειξαν ενδιαφζρον για ηωτικοφσ τομείσ τθσ 

οικονομίασ. Χτθν Πακεδονία, παρατθρικθκε μία γεωργικι επανάςταςθ, που είχε 

αρχίςει να ςυντελείται από τθν περίοδο του μεςοπολζμου. Αναλυτικότερα, το 

υποηφγιο αντικαταςτάκθκε από τον γεωργικό ελκυςτιρα και θ εντατικι χριςθ 

ςπόρων, λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων ανάγκαςε τον παραγωγό να επικοινωνεί 

ςυχνά με τον γεωπόνο, τθν κρατικι υπθρεςία και τον ςτακμό πειραματικϊν 

καλλιεργειϊν, που βριςκόταν ςτθν περιοχι. Θ ςφγκριςθ, θ οποία παρατθρείται 

ανάμεςα ςτισ επιδόςεισ προπολεμικισ και μεταπολεμικισ περιόδου, επζδειξε 

ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ ςτρεμματικζσ αποδόςεισ τθσ παραγωγισ βαμβακιοφ, 

πατάτασ και ςιτθρϊν 64. Ακόμθ, παρατθρικθκε αφξθςθ παραγωγισ και ςε άλλα 

αγροτικά προϊόντα, όπωσ τα εςπεριδοειδι.  

                                                           
63) Βλ. Κ. Βερζμθ & Γ. Ξολλιόπουλου,. Ελλάσ: Η ςφγχρονθ ςυνζχεια,ό.π, ςελ. 363: 
«Ψισ ςχζςεισ (τθσ Χοβιετικισ Ζνωςθσ) με τθν Ελλάδα δυςχζραινε επιπροςκζτωσ θ πολιτικι, θ οποία 
ακολουκοφςε για το Πακεδονικό».    
64 ) Για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ ςίτου, βλ. Ξωνςτ. Βακαλόπουλου, Ιςτορία τθσ μείηονοσ 
Μακεδονίασ, 2005,εκδ. οίκοσ Αντ.Χταμοφλθ, ςελ. 118  
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    Υαράλλθλα, γριγορα ςθμειϊκθκε ανάπτυξθ και ςτθν κτθνοτροφία. 

Χυγκεκριμζνα, ξεκίνθςε θ εγκατάλειψθ τθσ ςτάνθσ και ζγινε ςταδιακά ςτροφι ςτθν 

επιχειρθματικι κτθνοτροφία. Ψο αποτζλεςμα ιταν θ ανάπτυξθ τθσ βοοτροφίασ, τθσ 

προβατοτροφίασ, τθσ πτθνοτροφίασ και τθσ χοιροτροφίασ. Τλθ αυτι θ ανάπτυξθ 

δεν κα ιταν πραγματικότθτα, αν δεν υπιρχε θ παροχι πιςτϊςεων από τθν Αγροτικι 

Ψράπεηα.  

       Ψζλοσ, βελτίωςθ παρατθρικθκε και ςτουσ υπόλοιπουσ τομείσ του πρωτογενοφσ 

τομζα. Αναλυτικότερα, ςτισ ορεινζσ περιοχζσ τθσ Δυτικισ Πακεδονίασ, όπωσ και 

ςτθν Δράμα, δθμιουργικθκαν μεγάλα εργοςτάςια, με αντικείμενο τθν επεξεργαςία 

ξφλου και χάρτου ςτθν Ελλάδα. Αυτό ςιμαινε ανάπτυξθ τθσ δαςικισ παραγωγισ, με 

κετικζσ ςυνζπειεσ ςτθν οικονομία.  

    Ακόμθ, με χρθματοδότθςθ τθσ Αγροτικισ Ψράπεηασ ζγινε θ ανανζωςθ και 

επζκταςθ του αλιευτικοφ κεφαλαίου, δθλαδι ςκαφϊν αλιείασ. Αυτζσ οι κινιςεισ 

πραγματοποιικθκαν ιδίωσ ςτθν περιοχι τθσ Ξαβάλασ, όπου δθμιουργικθκε μία 

ςφγχρονθ ηϊνθ αλιπάςτων και τθσ Χαλκιδικισ. Πάλιςτα, ςε πολλζσ λίμνεσ 

προωκικθκε θ ιχκυοκαλλιζργεια. 

    Πεταξφ των τομζων, ςτουσ οποίουσ αποδόκθκε ιδιαίτερο ενδιαφζρον, υπιρξε θ 

θλεκτροδότθςθ τθσ υπαίκρου. Ψον Λοφλιο του 1950, ιδρφκθκε θ ΔΕΘ (Δθμόςια 

Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ) για τθν παραγωγι και διανομι θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςε 

ολόκλθρθ τθν χϊρα.  

     Για τθν περιοχι τθσ Πακεδονίασ, θ θλεκτροδότθςθ ανατζκθκε ςτθν αμερικανικι 

εταιρεία EBASCO. Θ εταιρεία αυτι πρότεινε τθν καταςκευι δφο μονάδων 

θλεκτροδότθςθσ ςτον ελλθνικό βορρά. Θ μία από αυτζσ υπιρξε το υδροθλεκτρικό 

φράγμα ςτον Άγρα του νομοφ Υζλλασ, το οποίο εγκαινιάςτθκε τον Σκτϊβριο του 

1954. Χτα εγκαίνια του ζργου, το παρϊν ζδωςαν, μεταξφ άλλων, ο εκπρόςωποσ τθσ 

εταιρείασ, Ρτρζϊκ και ο υπουργόσ Χυντονιςμοφ, Κ. Ξαψάλθσ65. Ψο ζργο αυτό 

αναβάκμιςε τθν θλεκτροδότθςθ τθσ Κεςςαλονίκθσ, των Χερρϊν και τθσ Ξαβάλασ 

ενϊ, ςυγχρόνωσ, λειτοφργθςαν και υποςτακμοί, με ςκοπό τθν επαρκι 

θλεκτροδότθςθ και των υπολοίπων πόλεων.  

    Εκτόσ από τον θλεκτροφωτιςμό τθσ υπαίκρου, πρωτεφοντα ρόλο ςτον 

εκςυγχρονιςμό ζπαιξαν και οι τθλεπικοινωνίεσ. Υιο αναλυτικά, με το Ρομοκετικό 

Διάταγμα τθσ 23θσ Σκτωβρίου 1949, πραγματοποιικθκε θ ίδρυςθ του «Σργανιςμοφ 

Ψθλεπικοινωνιϊν Ελλάδοσ» (ΣΨΕ). Σ νζοσ αυτόσ οργανιςμόσ αντικατζςτθςε τθν 

«Ανϊνυμθ Ελλθνικι Ψθλεφωνικι Εταιρεία» (ΑΕΨΕ). Σ ςτόχοσ ιταν θ ενοποίθςθ του 

ςυνόλου των διαφόρων δθμοςίων και ιδιωτικϊν τθλεπικοινωνιϊν. Ασ ςθμειωκεί 

ότι, παρά τθν φπαρξθ τθσ ΑΕΨΕ ςε όλθ τθν ελλθνικι επικράτεια, θ τθλεγραφία, θ 

τθλεφωνία και οι εγχϊριεσ ςυνδζςεισ ιταν αποςπαςματικζσ και ελλιπϊσ 
                                                           
65) Βλ. εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 1-11-1954 και εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ. 8-11-1954.  



 
 

35 
 

ςυντονιςμζνεσ. Χυνεπϊσ, θ κυβζρνθςθ του Χυναγερμοφ είχε τθν υποχρζωςθ να 

μεριμνιςει, ϊςτε να επιλυκεί το ταχφτερο δυνατό και αυτό το πρόβλθμα.  

     Σλοκλθρϊνοντασ, κα ιταν παράλειψθ αν δεν αναφζραμε ότι ξεκίνθςε και θ 

αναβάκμιςθ τθσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Κεςςαλονίκθσ (ΔΕΚ), ενόσ κεςμοφ, ο οποίοσ είχε 

ιδρυκεί το 1926. Χιμερα, αποτελεί το μεγαλφτερο εκκεςιακό κζντρο ωσ προσ τισ 

επιδόςεισ τθσ οικονομίασ ςτθν μακεδονικι αγορά. Ασ ςθμειωκεί λοιπόν ότι, κατά 

τθν περίοδο διακυβζρνθςθσ του Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ, πραγματοποιικθκαν 

διευρφνςεισ ςτον εκκεςιακό τθσ χϊρο, αναγνωρίηοντασ τον ςκοπό τθσ. Χαφζςτερα, 

το 1954, τα όριά τθσ ανζρχονταν ςε 91.000 τ.μ, ενϊ, ζνα χρόνο αργότερα, ζφταςε τα 

122.000 τ.μ. Ψζλοσ, τον Χεπτζμβριο του 1955 θ κυβζρνθςθ υποςχζκθκε ότι ο χϊροσ 

τθσ ΔΕΚ κα διευρυνκεί ακόμθ περιςςότερο 66. 

2.2. Η Βζροια μετά τον εμφφλιο πόλεμο: 

     Θ Βζροια ορίςτθκε ωσ θ πρωτεφουςα του νομοφ Θμακίασ, όπωσ και τθσ 

ομϊνυμθσ επαρχίασ, από τθσ ςυςτάςεϊσ των, το 1946. Είναι γνωςτό ότι αυτό ιςχφει 

ωσ ςιμερα. Ακόμθ, αποτελεί ζδρα τθσ μθτρόπολθσ Βεροίασ, Ραοφςθσ και 

Ξαμπανίασ.Για τθν ονοματοδοςία τθσ πόλθσ ζχουν διατυπωκεί διάφορεσ 

εκδοχζσ.Πια ενδιαφζρουςα εκδοχι και ςφμφωνα με το μφκο είναι ότι το όνομά τθσ 

οφείλεται, πικανόν, ςτθν Βερόθ, θ οποία ιταν κόρθ του  Πακεδόνα βαςιλιά 

Βζρθτα.Πάλιςτα τθν ονομαςία Βζροια πιραν από τθν μακεδονικι μθτρόπολθ και 

άλλεσ πόλεισ ανά τον κόςμο. Ψζλοσ,να αναφζρουμε ότι θ πόλθ είναι χτιςμζνθ ςε 

υψόμετρο 160 μζτρων, ςτουσ πρόποδεσ του όρουσ Βζρμιο67. 

    Θ Βζροια, όπωσ και θ υπόλοιπθ Πακεδονία, εξιλκε τραυματιςμζνθ από τον Β’ 

Υαγκόςμιο πόλεμο και τον Εμφφλιο, που ακολοφκθςε. Υολλζσ αγροτικζσ εκτάςεισ 

ςτθν περιοχι τθσ ζμειναν ακαλλιζργθτεσ, εξαιτίασ τθσ «αποψίλωςθσ» του 

πλθκυςμοφ, ο οποίοσ οφείλεται ςε μαηικζσ εκτελζςεισ αντιςταςιακϊν και αμάχων, 

ςτθν καταςτροφι ζργων υποδομισ αλλά και τθν μετανάςτευςθ, θ οποία 

πραγματοποιικθκε μετά τον πόλεμο. Βζβαια, οι μζκοδοι καλλιζργειασ 

εξακολουκοφςαν να είναι πρωτόγονεσ, κάτι το οποίο ςυνζβαινε και ςε άλλεσ 

περιοχζσ τθσ Πακεδονίασ.O πλθκυςμόσ τθσ πόλθσ κατά το 1946 δεν υπερζβαινε τισ 

20.000 κατοίκουσ, με πολλοφσ από αυτοφσ να αποτελοφν οικογζνειεσ 

ανταρτόπλθκτων των γφρω χωριϊν και που παρζμεναν άςτεγοι68 και άλλουσ να 

προζρχονται από τθν Ανατολικι Πακεδονία και Κράκθ.Θ κοινωνικι ηωι τθσ πόλθσ 

ςτα χρόνια του εμφυλίου διαγόταν από το κλίμα εκνικφροςφνθσ,τθν υποςτιριξθ 

του ςτρατοφ και των διϊξεων των «αναρχοκομμουνιςτϊν».Χτθν πόλθ ίςχυαν 

                                                           
66) Βλ. εφθμερίδα «Αςτιρ», φ. 16-9-1955.  
67)Bλ. Ιςτορία τθσ Βζροιασ,τόμ.Α’,Βζροια,1960,ςς.47-49. 
68) Σ επαναπατριςμόσ των ανταρτόπλθκτων ςτα χωριά του νομοφ ξεκίνθςε το Πάιο του 1949.Βλ. 
Χριςτοσ Λ. Χκοφπρασ,Κατοχι, Εαμικι εξουςία,Εμφφλιοσ ςτθν Ημακία 
(εφθμερίδεσ,απελευκζρωςθ,κοινωνικι ηωι), Βζροια 2016,ςελ.93. 
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περιοριςτικά μζτρα, τα οποία ενίςχυαν το αίςκθμα τθσ αναςφάλειασ όπωσ, οι 

ζλεγχοι των αγροτϊν που εξζρχονταν και ειςζρχονταν ςτθν πόλθ,θ απαγόρευςθ τθσ 

κυκλοφορίασ το βράδυ, ακόμθ και θ διανομι του υλικοφ τθσ UNRRA γίνονταν με 

κριτιριο τισ πολιτικζσ διακρίςεισ και αρκετζσ φορζσ διατυπϊκθκαν κατθγορίεσ από 

τον τοπικό Ψφπο («Καρραλζοσ») για  αταςκαλίεσ. 

     Φυςικά, δεν μποροφμε να μθν αναφζρουμε και τθν φπαρξθ των πιςτοποιθτικϊν 

κοινωνικϊν φρονθμάτων,των απολφςεων  δθμοςίων υπαλλιλων λόγω κοινωνικϊν 

φρονθμάτων,τισ δθλϊςεισ μετανοίασ και άλλα μζςα που ςυντθροφςαν το κλίμα τθσ 

τρομοκράτθςθσ των πολιτϊν. 

     Ακόμθ,θ εκπαίδευςθ των παιδιϊν ςτα ςχολεία επθρεάςτθκε κατά τθν εμφυλιακι 

περίοδο.Χτα περιςςότερα ςχολεία των χωριϊν δεν υπιρχαν δάςκαλοι,λόγω τθσ 

επιςτράτευςισ τουσ,ι επειδι είχαν αποςπαςτεί ςτα αςτικά κζντρα.Χε οριςμζνα  

ςχολικά κτίρια μάλιςτα,διζμεναν ανταρτόπλθκτοι με αποτζλεςμα μακθτζσ να 

απζχουν από τα μακιματά τουσ. 

     Ξατά τθν περίοδο 1948-1949,οι επικζςεισ του Δθμοκρατικοφ Χτρατοφ ενίςχυαν 

το κλίμα τθσ τρομοκρατίασ και τθσ αναςφάλειασ των πολιτϊν.Από τθ μεριά του, το 

κακεςτϊσ επιχειροφςε να ενιςχφει το φρόνθμα του ςτρατοφ και των πολιτϊν με τισ 

επιςκζψεισ των Υαφλου και Φρειδερίκθσ (Χεπτζμβριοσ 1947,Φεβρουάριοσ 

1949),του ςτρατθγοφ Βαν Φλθτ (Λανουάριοσ 1949) και του 

Υαπάγου.Επίςθσ,δθμιουργικθκαν πολυβολεία μετά τισ επικζςεισ του 

Δθμοκρατικοφ Χτρατοφ ςε Ράουςα και Βζροια,περιμετρικά τθσ πόλθσ και 

δθμιουργικθκε και ο λόχοσ των ΠΕΑ/ΠΑΩ ςτον οποίο υπθρετοφςαν ελεφκεροι 

επαγγελματίεσ και αγρότεσ.Θ κατεδάφιςθ των πολυβολείων αυτϊν ζγινε μετά από  

ςχετικι απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου,ςτθν προςπάκεια εγκαινίαςθσ μιασ 

νζασ εποχισ69. 

 Ξατά ςυνζπεια, θ Βζροια ιταν υποχρεωμζνθ να επουλϊςει τισ πλθγζσ τθσ και εν 

ςυνεχεία, να διεκδικιςει τθ κζςθ, που τθσ αναλογοφςε,  ςτο ελλθνικό κράτοσ.  

      

 

 

 

 

 

                                                           
69)Ωπ’αρικμόν 243,31-8-1953 απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου.  
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2.3. Η Βζροια κατά την περίοδο διακυβζρνηςησ του Παπάγου: 

2.3.1. Σηλεπικοινωνίεσ και ηλεκτριςμόσ: 

     Ξατά τθν περίοδο τθσ διακυβζρνθςθσ του Α. Υαπάγου, θ Βζροια, όπωσ και 

πολλζσ άλλεσ επαρχιακζσ πόλεισ, επικυμοφςε το άνοιγμα μίασ νζασ ςελίδασ για τθν 

περιοχι τθσ, ξεκινϊντασ από τθ βελτίωςθ, των τθλεπικοινωνιϊν. Υιο αναλυτικά, 

ςτισ 30 Δεκεμβρίου 1951, θ τότε Δθμοτικι αρχι τθσ πόλθσ, υπό τθν θγεςία του 

Αναςτάςιου Ξαρατηόγλου, εξζδωςε πράξθ προσ ψιφιςμα, με το οποίο αποφάςιςε 

τθν ανταλλαγι οικοπζδων ανάμεςα ςτο διμο τθσ Βζροιασ και τον Σργανιςμό 

Ψθλεπικοινωνιϊν Ελλάδοσ. Σ ςτόχοσ ιταν να ιδρυκεί «Πζγαρο Ψθλεπικοινωνιϊν» 

ςτθν οδό Πθτροπόλεωσ, όπου υπιρχε ζνα διακζςιμο οικόπεδο και το οποίο 

βριςκόταν ςτθν κατοχι του διμου.  Ψο οικόπεδο αυτό, κα περνοφςε, μετά τθν 

υπογραφι τθσ αμφίπλευρθσ ςυμφωνίασ, ςτον ΣΨΕ.  

    Ψο οικόπεδο, όπου κα πραγματοποιείτο θ ανζγερςθ του Πεγάρου 

Ψθλεπικοινωνιϊν είχε ςυνολικι ζκταςθ 750 τ.μ, από τα οποία κα χρθςιμοποιοφνταν 

τα 400. Φυςικά, για κάκε περίπτωςθ ανταλλαγισ κτιςεων, θ πλευρά του ατόμου ι 

του οργανιςμοφ, ο οποίοσ προςφζρει τθν κτιςθ, υποχρεοφται να ορίςει το ακριβζσ 

μζγεκοσ τθσ κτιςθσ, διότι, ςε διαφορετικι περίπτωςθ, θ ανταλλαγι κρίνεται άκυρθ 

ι δεν πραγματοποιείται. 70 

     Θ τελικι ςυνεδρίαςθ για το κζμα τθσ εγκατάςταςθσ του Πεγάρου 

Ψθλεπικοινωνιϊν πραγματοποιικθκε το πρωΐ τθσ 15θσ Παΐου 1952. Χτθ ςυνεδρίαςθ 

εκείνθ, θ δθμοτικι αρχι λειτοφργθςε με γνϊμονα το ςυμφζρον των δθμοτϊν και 

ςτθ ςυνζχεια, ανακοίνωςε ότι θ πράξθ τθσ 30ισ Δεκεμβρίου 1951, ζχει εγκρικεί. 

Από τθν πλευρά του, ςφςςωμο το δθμοτικό ςυμβοφλιο, αποφάςιςε να 

πραγματοποιθκεί θ ανταλλαγι του οικοπζδου.  

     Χυγκεκριμζνα, υπολογίηοντασ το ότι το προσ ανταλλαγι οικόπεδο ζχει πρόςοψθ 

προσ τα δυτικά με τθν οδό Πθτροπόλεωσ και προσ τα νότια με τθν οδό Δ. Βικζλα, το 

δθμοτικό ςυμβοφλιο προςζκεςε μζτρα, με αποτζλεςμα, θ ςυνολικι ζκταςθ του 

προσ ανταλλαγι οικοπζδου να ανζλκει ςτα 440.000 τ.μ. Ακόμθ, ςθμειϊκθκε ότι ο 

«Σργανιςμόσ Ψθλεπικοινωνιϊν Ελλάδοσ» αποτελεί τον διάδοχο τθσ «Ανωνφμου 

Ψθλεφωνικισ Εταιρείασ» ςτθν οποία είχε περιζλκει το οικόπεδο, βάςει τθσ 

ςυμβολαιογραφικισ πράξθσ 5190/ 1939 και θ αξία του οικοπζδου πρζπει να είναι 

ίςθ με αυτιν, θ οποία αναγραφόταν ςτο ςυμβόλαιο.  

    Επιπλζον, αποφαςίςτθκε να ολοκλθρωκεί θ ανταλλαγι και τον διμο Βζροιασ να 

εκπροςωπιςει ο διμαρχοσ, εξουςιοδοτθμζνοσ, διότι είχε εγκρικεί θ πράξθ 262 τθσ 

30ισ Δεκεμβρίου 1951, αλλά και θ πράξθ εκείνθσ τθσ θμζρασ ζπρεπε να εγκρικεί με 

Β.Δ. Χτο τζλοσ, αποφαςίςτθκε, με ανακοίνωςθ τθν οποία υπζγραψε ο πρόεδροσ του 

                                                           
70) Βλ και Λ.Χ. Χπυριδάκθ, Αςτικόσ Κϊδικασ,2003, ςς. 979-980.  
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δθμοτικοφ ςυμβουλίου και τα μζλθ, ότι θ πράξθ αυτι κα υποβλθκεί με ςτόχο να 

εγκρικεί από Β.Δ.  

     Χτισ 9 Παΐου 1954, εγκαινιάςτθκαν, παρουςία των Αρχϊν τθσ πόλθσ, τα γραφεία 

του ΣΨΕ ςτθν Βζροια, τα οποία ςτεγάςτθκαν ςε ζνα νεόδμθτο κτίριο. Ψο κτίριο αυτό 

είχε ξεκινιςει να κεμελιϊνεται από τον Απρίλιο του 1945. Θ πόλθ πλζον είχε 

ενταχκεί και μακθματικά ςτο δίκτυο τθλεπικοινωνιϊν. Χφντομα, εγκαταςτάκθκε και 

δεφτερθ γραμμι, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ Κεςςαλονίκθσ. Πζςα ςε ςφντομο 

χρονικό διάςτθμα, το ςυνεργείο Εξωτερικϊν εγκαταςτάςεων του ΣΨΕ ολοκλιρωςε 

τισ εργαςίεσ του. Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ επιςτολι τθσ «ΧΘΠΕΡΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΘΟΕΞΨΦΣΨΕΧΡΛΞΘ Α.Ε» (30-9-54) προσ το διμο Βζροιασ με τθν οποία θ εταιρεία 

κάνει προςφορά για τθν παροχι εξοπλιςμοφ τθλεφωνικοφ κζντρου,τονίηοντασ 

μάλιςτα ότι πρόκειται για «άριςτθ καταςκευι και ότι τυγχάνει ευρείασ 

προτίμθςθσ»71.  

    Φυςικά,θ τθλεφωνικι ςφνδεςθ δεν ζγινε μόνο για τουσ δθμότεσ τθσ 

πρωτεφουςασ, αλλά και για τουσ κατοίκουσ γειτονικϊν χωριϊν. Αναλυτικότερα, 

κατά τισ αρχζσ Λουνίου 1955 οι κάτοικοι του οικιςμοφ τθσ Ξουμαριάσ απζκτθςαν 

τθλζφωνο, χάρθ ςε απόφαςθ του τότε υπουργοφ Χυγκοινωνιϊν Ξ.Ξαραμανλι και 

ενζργειεσ, που αποδίδονται ςτον βουλευτι Θμακίασ του «Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ», 

Δ. Χατηθδθμθτρίου72.  

    Λδιαίτερθ μζριμνα δόκθκε από τθν κυβζρνθςθ Υαπάγου και ςτον 

θλεκτροφωτιςμό τθσ υπαίκρου.  Ενδεικτικό παράδειγμα όςο αφορά τθν ευρφτερθ 

περιοχι τθσ Θμακίασ, αποτελεί το Αγγελοχϊρι. Ψον Δεκζμβριο του 1954, ο 

νεοεκλεγείσ πρόεδρόσ του, Κ. Χπακόπουλοσ, ηιτθςε δάνειο ςυνολικοφ φψουσ 

250.000 δραχμϊν, με ςτόχο τθν θλεκτροδότθςθ του χωριοφ. 73 Ψο δάνειο εγκρίκθκε 

και με τον τρόπο αυτό, το Αγγελοχϊρι κατάφερε να αποκτιςει θλεκτριςμό. 

     Τςο αφορά τισ αποηθμιϊςεισ είχε οριςτεί ότι, για κάκε τετραγωνικό μζτρο, το 

οποίο χανόταν εξαιτίασ τθσ εγκατάςταςθσ πυλϊνων θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ,αποηθμίωςθ από τθ ΔΕΘ 900 δραχμϊν, ενϊ, ςτθν περίπτωςθ εναζριου 

χϊρου, τον οποίο διζτρεχε το θλεκτροφόρο καλϊδιο, 600 δραχμζσ.  Χυνοπτικά,για 

όςουσ αγρότεσ εκτελοφνταν ζργα ςτο κτιμα τουσ, κα λάμβαναν αποηθμίωςθ, θ 

οποία μπορεί να ανερχόταν μζχρι φψουσ 10.000 δραχμϊν, ενϊ, ςε όςουσ αγρότεσ 

το ςφρμα περνοφςε από τον εναζριο τουσ χϊρο, κα πλθρϊνονταν λιγότερο.   

    Ψζλοσ, χάρθ ςε ενζργειεσ τθσ ΔΕΘ και οριςμζνων κυβερνθτικϊν παραγόντων, 

χορθγικθκε θλεκτρικό ρεφμα ςτουσ οικιςμοφσ Επιςκοπι, Χαρίεςςα και Ξοπανό,ενϊ 

με δάνειο φψουσ δφο διςεκατομμυρίων δραχμϊν που εξαςφάλιςε τότε ο διμοσ 

                                                           
71) Βλ. Ωπόμνθμα εικ. 9 & 10. 
72) Βλ. εφθμερίδα Ρίκθ,φ. 16-5-1955  
73) Βλ και εφθμερίδα Νίκθ, φ. 13-12-1954  
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Αλεξάνδρειασ εξαςφαλίςτθκε ο θλεκτροφωτιςμόσ τθσ πόλθσ,αλλά και των τότε 

κοινοτιτων Ρεοχωρίου,Χχοινά, Ξαψοχωρίου,Ρθςελίου.Φυςικά, θ ανάγκθ 

θλεκτροφωτιςμοφ πολλϊν περιοχϊν εξακολουκοφςε να υφίςταται ,όπωσ για 

παράδειγμα  του οικιςμοφ τθσ Ξαλλικζασ Βζροιασ, όπου με υπόμνθμα 

υπογεγραμμζνο από όλουσ του κατοίκουσ γνωςτοποιικθκε το πρόβλθμα του 

θλεκτροφωτιςμοφ τθσ περιοχισ ςτον τότε διμαρχο Α. Ξεμιντηζ, ο οποίοσ με τθ 

ςειρά του υποςχζκθκε, ότι κα κατζβαλλε κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν 

θλεκτροφϊτιςθ τθσ τότε γραφικισ ςυνοικίασ 74. 

 

2.3.2. Πρωτογενήσ τομζασ: 

    Ξατά τθν πρϊτθ μετεμφυλιακι περίοδο, οι ελλθνικζσ κυβερνιςεισ εκτζλεςαν μία 

ςειρά από αρδευτικά ζργα, τα οποία χρθματοδοτικθκαν από το «Χχζδιο 

Πάρςαλ»75, το Ειδικό Ψαμείο Γεωργίασ, Ξτθνοτροφίασ και Δαςϊν και το Υρόγραμμα 

Δθμοςίων Επενδφςεων, το οποίο αφοροφςε και τουσ δφο τομείσ παραγωγισ, 

πρωτογενι και δευτερογενι.  

    Πε τον όρο «πρωτογενισ τομζασ» εννοοφμε τθν εκμετάλλευςθ τθσ γθσ, θ οποία 

γίνεται πραγματικότθτα μζςω τθσ καλλιζργειασ, τθσ κτθνοτροφίασ, τθσ κθπουρικισ 

και άλλων ςυναφϊν απαςχολιςεων76. Φυςικά, όλοι γνωρίηουν ότι τα αγροτικά και 

κτθνοτροφικά προϊόντα μετατρζπονται ςε πλικοσ καταναλωτικϊν αγακϊν και με τθ 

ςυμβολι των δραςτθριοτιτων του δευτερογενοφσ τομζα, ςτον οποίο ανικει θ 

βιομθχανία.   

      Οίγο πριν τθν άνοδο του Υαπάγου, το καλοκαίρι του 1952, το υποκατάςτθμα τθσ 

Αγροτικισ Ψραπζηθσ ςτθν Θμακία, άρχιςε να διανζμει καλλιεργθτικά δάνεια, τα 

οποία αφοροφςαν τισ καλλιζργειεσ βάμβακοσ. Αναλυτικότερα, τα χορθγοφμενα 

δάνεια ιταν αξίασ 75.000 δραχμϊν για το πότιςμα του κάκε ςτρζμματοσ και 50.000 

δραχμϊν για τα ζργα αποξιρανςθσ. Ακόμθ, ςυνεχίςτθκε θ πολιτικι χοριγθςθσ και 

για άλλα είδθ καλλιεργειϊν. Για τθν ακρίβεια, για τα κθπευτικά χορθγικθκαν 

δάνεια, των οποίων θ αξία κυμαίνονταν από 80 ζωσ 250.000 δραχμζσ ανά ςτρζμμα. 

Επιπλζον, για τουσ αμπελουργοφσ δόκθκαν δάνεια, αξίασ 45-55.000 δραχμϊν ανά 

ςτρζμμα και τζλοσ, 80.000 δραχμζσ για τθν κάκε κυψζλθ ενόσ μελιςςοκόμου.  

    Υαράλλθλα, άρχιςαν ςφντομα να διανζμονται, χάρθ ςε ενζργειεσ τθσ Αγροτικισ 

Ψράπεηασ, βαμβακόςποροι, λιπάςματα, ηιηανιοκτόνα, φάρμακα και αρβφλεσ τθσ 

                                                           
74) Βλ. εφθμερίδα Νίκθ, φ. 23-05-1955.  
75) Βλ. Burns, E.M.  Νεότερθ ευρωπαϊκι ιςτορία: Ο δυτικόσ πολιτιςμόσ. Οι νεότεροι χρόνοι,1983, ςελ. 
966: 
«Ψο ςχζδιο Πάρςαλ προζβλεπε τθν παροχι κονδυλίων για τθν ανάπτυξθ τθσ ευρωπαϊκισ 
βιομθχανίασ» 
76) Βλ και Γ. Ππαμπινιϊτθ, «Λεξικό τθσ νζασ ελλθνικισ γλϊςςασ» (1999), ςελ. 1349  
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ΞΩΔΕΥ. Τλα τα προαναφερκζντα εφόδια είχαν εξαςφαλιςτεί χάρθ ςε δάνεια τθσ 

τράπεηασ.  

    Ψο φκινόπωρο τθσ ίδιασ χρονιάσ, ανακοινϊκθκε ότι θ Αγροτικι Ψράπεηα 

προμθκεφτθκε ζγκαιρα λιπάςματα, τα οποία φυλάςςονταν. Θ ζγκαιρθ αυτι 

πρόςλθψθ οφειλόταν ςτον κίνδυνο ανατιμιςεων από τθν διεκνι αγορά.Επιπλζον, 

ςθμειϊκθκε ότι κα δινόταν και παράταςθ ςτθ διανομι , ϊςτε να ωφελθκοφν όςο το 

δυνατό περιςςότεροι καλλιεργθτζσ.  Για το λόγο αυτό, ο Ψφποσ τθσ εποχισ, αλλά και 

το υπουργείο παρακαλοφςαν τουσ γεωργοφσ να προμθκευτοφν ζγκαιρα τα 

λιπάςματά τουσ.  Επίςθσ,μζςω τθσ Εκνικισ και τθσ Αγροτικισ Ψράπεηασ,ζδιναν 

ςτουσ αγρότεσ χαμθλότοκα δάνεια για τθν αγορά τρακτζρ και κεριηοαλωνιςτικϊν 

μθχανϊν,για τθν εγκατάςταςθ αρδευτικϊν ςυςτθμάτων,για τθν ειςαγωγι νζων 

καλλιεργειϊν ακόμθ και για τθν ίδρυςθ ςυνεταιριςμϊν 77 ,όπωσ κα δοφμε 

ςυγκεκριμζνα για τθ Βζροια παρακάτω. 

    Ξατά τθν ίδια περίοδο, λόγω εφαρμογισ του Ρ. 2147, τθσ 6θσ Λουνίου 1952, 

απαγορεφκθκε θ πϊλθςθ δενδρυλλίων, τα οποία προορίηονταν για μοςχεφματα 

ςπόρων, χωρίσ τθν άδεια του Ωπουργείου Γεωργίασ. Θ διεφκυνςθ Βζροιασ του 

υπουργείου Γεωργίασ παρακάλεςε τουσ φυτωριοφχουσ και τουσ ιδιοκτιτεσ 

κερμοκθπίων να προςζλκουν ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ, με ςκοπό να 

τακτοποιιςουν τισ υποκζςεισ τουσ.   

    Πε τθν άνοδο του Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ ςτθν εξουςία, εφαρμόςτθκαν 

τροπολογίεσ ςτουσ νόμουσ, οι οποίοι ςχετίηονταν με τα αγροτικά κζματα. Υιο 

αναλυτικά, με απόφαςθ τθσ 10θσ Ροεμβρίου από το υπουργείο Γεωργίασ ζλαβε 

χϊρα θ άρςθ τθσ απαγόρευςθσ για πϊλθςθ γθσ, που ίςχυε με τον Ρ. 3250. 

Αξιοςθμείωτο είναι το ότι ο νόμοσ αυτόσ ανακεωρικθκε με δφο νζουσ, τουσ Ρ. 

2148/1952 και 2258/1952. Πε τουσ νόμουσ αυτοφσ, οι προσ πϊλθςθ εκτάςεισ δεν 

προορίηονταν για απαλλοτρίωςθ, αλλά, ιταν υποχρεωτικι θ καταβολι των 

δικαιωμάτων υπζρ του «Εμπράγματου Ψαμείου», όπωσ προβλεπόταν από τθν 

υπουργικι απόφαςθ υπ’ αρικμόν 6255 του 1946.  

     Ζνα πρόβλθμα αποτελοφςαν οι γεωπόνοι, για τουσ οποίουσ είχε κακιερωκεί θ 

κατοχι 150 ςτρεμμάτων γθσ. Πάλιςτα, πολλοί από αυτοφσ διζκεταν και άλλεσ 

εκτάςεισ, ςτερϊντασ με τον τρόπο αυτό τθ δυνατότθτα εργαςίασ ςε πολλοφσ 

ακτιμονεσ. Υροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κινικθκε θ επιςτολι του νομάρχθ Θμακίασ, 

Ξ. Ψςοφπτςθ, ςτισ 18 Ροεμβρίου 1953, με τθν οποία απαιτοφςε να δοκεί λφςθ ςτο 

πρόβλθμα των ακτθμόνων γεωργϊν, που κα ερχόταν με τθν αξιοποίθςθ των 

                                                           
77)Ψhomas W. Gallant, Νεότερθ Ελλάδα,Από τον πόλεμο τθσ Ανεξαρτθςίασ ,μζχρι τισ μζρεσ μασ,μτφ. 
Γ.Χκαρβζλθ, Δ.Οαμπροποφλου & Ξ.Γαρδίκα (επίμ.), εκδ.Υεδίο,Ακινα 2017,ςελ.363. 
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εκτάςεων, οι οποίεσ προζκυψαν με τθν αποξιρανςθ τθσ λίμνθσ Γιαννιτςϊν, θ οποία 

πραγματοποιικθκε ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα.78  

    Χτθν ίδια επιςτολι, ο νομάρχθσ Θμακίασ ανζφερε τουσ λόγουσ, για τουσ οποίουσ 

ζπρεπε να γίνει θ αξιοποίθςθ των εκτάςεων κακϊσ επρόκειτο για ηιτθμα ενίςχυςθσ 

τθσ εκνικισ οικονομίασ. εκινϊντασ τθν απαρίκμθςθ των λόγων, ςθμειϊνεται ότι θ 

περιοχι δεν διζκετε ικανοποιθτικό οδικό δίκτυο, το οποίο αποτελοφςε πρωταρχικό 

ςτοιχείο για τθν ανάπτυξθ μίασ περιοχισ. Ακόμθ, λόγω των φκινοπωρινϊν βροχϊν, 

θ περιοχι μεταβαλλόταν όπωσ αναφζρει ςε τζλματα, τα οποία κακιςτοφςαν 

αδφνατθ τθν κίνθςθ τροχοφόρων και πεηϊν. Υαράλλθλα, πολλοί αγροί ζμεναν 

αφρόντιςτοι και όπωσ αναμενόταν, δεν γινόταν ςυγκομιδι καρπϊν. Ζνα ακόμθ 

ςτοιχείο, το οποίο χρθςιμοποίθςε ο νομάρχθσ, ιταν ότι, αν και δίπλα από τισ 

περιοχζσ αυτζσ περνοφςε ο ποταμόσ Οουδίασ, τα καλοκαίρια ξεραίνονταν τα φυτά, 

εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ των κατάλλθλων μζςων άρδευςθσ.Ζτςι,πρότεινε ςτθν 

επιςτολι τθν δθμιουργία εγγειοβελτικϊν ζργων και ζργων ςυγκοινωνίασ χωρίσ να 

επιβαρυνκεί ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ,αλλά με αξιοποίθςθ των τοπικϊν 

κεφαλαίων που κα προζρχονταν από τθν μεν ελλιπι αξιοποίθςθ των 

καλλιεργιςιμων εδαφϊν,ωςτόςο ςφντομα και  υπό τθ ςκζπθ ενόσ οργανιςμοφ κα 

ςυγκεντρϊνονταν τα απαραίτθτα κεφάλαια.Πάλιςτα προτείνει τθν υπαγωγι τθσ 

επαρχίασ των Γιαννιτςϊν ςτο νομό Θμακίασ,ϊςτε και τα προβλιματα που κα 

προζκυπταν να λφνονταν πιο γριγορα υπό ενιαία διοίκθςθ,αλλά και για ζναν πολφ 

ςθμαντικό όπωσ αναφζρει -προςχθματικό εντοφτοισ κα χαρακτθρίηαμε-

λόγο,δθλαδι για τθν αποβολι του ςλαβόφωνου ιδιϊματοσ που επζβαλλε θ ςλαβικι 

προπαγάνδα και ο κομμουνιςμόσ που πιγαηε από αυτιν ςτουσ κατοίκουσ των 

Γιαννιτςϊν.  Ψζλοσ, ςφμφωνα με εκτιμιςεισ κα γινόταν διανομι γθσ ςε ακτιμονεσ, 

ςυνολικισ ζκταςθσ 700 ςτρεμμάτων. Σι ακτιμονεσ προζρχονταν από τθν Θμακία, 

αλλά και από όμορεσ περιοχζσ, όπωσ τα Γιαννιτςά79.     

     

     Χτισ 9 Απριλίου 1954 πραγματοποιικθκαν τα εγκαίνια τθσ Ζνωςθσ Γεωργικϊν 

Χυνεταιριςμϊν Βζροιασ, ςε ζνα νεόδμθτο κτίριο. Σ αγροτικόσ κόςμοσ είχε 

αποκτιςει το δικό του ςπίτι. Υρϊτο –χρονολογικά- ζργο τθσ νεοπαγοφσ Ενϊςεωσ κα 

ιταν θ επανεξζταςθ του ηθτιματοσ του βαμβακιοφ, το οποίο βριςκόταν ςε 

εκκρεμότθτα από το 1951. Ασ ςθμειωκεί ότι, κατά τθ διάρκεια τθσ διακυβζρνθςθσ 

Υαπάγου υπιρξε ζνασ εκδθμοκρατιςμόσ ςτισ ενζργειεσ των Χυνεταιριςμϊν. 

Χυγκεκριμζνα, με το διάταγμα υπ’ αρικμόν 696 του 1955, δεν χρειαηόταν θ άδεια 

τθσ τοπικισ αςτυνομίασ για τθ ςφγκλθςθ ςυνελεφςεων.80 Βζβαια, θ παρουςία ενόσ 

οργάνου τθσ τάξθσ ςυνζχιςε να είναι υποχρεωτικι, ωςτόςο ίςχυε ότι «Θ 
                                                           
78) Βλ. Ξωνςτ. Βακαλόπουλου, Νεότερθ ιςτορία τθσ Μακεδονίασ,1999,εκδ.οίκοσ Αντ. Χταμοφλθ, ςελ. 
259. 
79)Σλόκλθρθ θ επιςτολι ςϊηεται ςτα ΓΑΞ Θμακίασ,Α.Β.Ε 150,φ.55,υποφ.14,α/α 10. 
80) Βλ. εφθμερίδα «Νίκθ», φ. 11-4-1955.  
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παρεμπόδιςθ των μελϊν μίασ ςυνεταιριςτικισ μορφισ ςε ςυνζλευςθ ςυνιςτά 

παραβίαςθ του ςυντάγματοσ και όπωσ είναι φυςικό, αςκείται ποινικι δίωξθ»81.    

    Εκτόσ από τθν Ζνωςθ Γεωργικϊν Χυνεταιριςμϊν Θμακίασ, τοπικοφσ 

ςυνεταιριςμοφσ απζκτθςαν και πολλά χωριά. Για παράδειγμα, ζνασ από τουσ 

περιςςότερο δραςτιριουσ υπιρξε αυτόσ, που ιδρφκθκε ςτο χωριό Γεωργιανοί, 

εξυπθρετϊντασ παράλλθλα και αγρότεσ από το γειτονικό χωριό Ξαςτανιά. 

Ακόμθ,ςτάλκθκαν γεωργικοί ςφμβουλοι για να ςυνεργαςοτοφν με τουσ αγρότεσ και 

να τουσ βοθκιςουν να βελτιϊςουν τισ ςοδειζσ του ρυηιοφ,του καπνοφ,του 

βαμβακιοφ και των καπνϊν.Ψαυτόχρονα, 

    Δφο μινεσ μετά (Λοφνιοσ 1954) πραγματοποιικθκε ακόμθ ζνα βιμα προσ τθν 

χάραξθ μίασ ουςιϊδουσ αγροτικισ πολιτικισ, διότι, εκδόκθκαν αγορανομικζσ 

διατάξεισ, χάρθ ςτισ οποίεσ κατοχυρϊκθκαν αλωνιςτικά δικαιϊματα. 

Αναλυτικότερα, για τισ καλλιζργειεσ ςίτου και ςίκαλθσ το δικαίωμα αυτό ανερχόταν 

ςε 9%. Για τισ καλλιζργειεσ κρικαριοφ, ςιμιγδάλθσ και βρϊμθσ, το δικαίωμα αυτό 

βριςκόταν ςε ποςοςτό 10- 12%. Ψζλοσ, για τα πλαγιαςμζνα ςιτθρά, τα δικαιϊματα 

αυτά ανζρχονταν ςε ποςοςτό 30%.  

    Ακόμθ, κα αποτελοφςε ςοβαρι παράλειψθ αν δεν γινόταν λόγοσ για το ότι ζνα 

από τα μεγαλφτερα χοιροςτάςια τθσ Πακεδονίασ, λειτουργοφςε ςτθν «καρδιά» τθσ 

Βζροιασ, κοντά ςτο «Φολόι». Ψο χοιροςτάςιο αυτό αποτζλεςε μαρτυρία για τθν 

ανάπτυξθ και τθσ κτθνοτροφίασ ςτθν Βζροια82. Εκτόσ από τθν κτθνοτροφία, ζνασ 

άλλοσ υποδεζςτεροσ κλάδοσ υπιρξε θ υλοτομία. Υολλά από τα κομμζνα ξφλα 

χρθςιμοποιοφνταν ωσ καυςόξυλα και πωλοφνταν από τθ διεφκυνςθ του υπουργείου 

Γεωργίασ ςτθν Βζροια.   

    Υαράλλθλα, αξίηει να ςθμειωκεί ότι, κατά τθν διετία 1953-1954 δόκθκαν 6 

διςεκατομμφρια δραχμζσ, με ςτόχο τθν διάνοιξθ νζων τάφρων και καταςκευι 

αποξθραντικϊν, με παράλλθλθ ςυντιρθςθ των ιδθ υπαρχουςϊν. Ζνα από τα 

χωριά, που ωφελικθκε ςθμαντικά από τα ζργα αποξιρανςθσ, υπιρξε το 

Αγγελοχϊρι. Χάρθ ςε ενζργειεσ του δραςτιριου κυβερνθτικοφ βουλευτι, Δ. 

Χατηθδθμθτρίου, αποξθράνκθκαν περίπου 3000 ςτρζμματα, τα οποία ζγιναν 

κατάλλθλα για καλλιζργειεσ. Ξλείνοντασ, ςθμειϊνεται ότι θ ενζργεια αυτι ιταν 

επιτακτικι, κακϊσ ςτθν περιοχι τθσ Βζροιασ είχαν ιδθ ιδρυκεί ςφλλογοι 

ακτθμόνων83.  

                                                           
81) Βλ. Α. Ξαρακατςάνθ,Εργατικό Δίκαιο,1980, ςελ. 55-56.  
82)Πάλιςτα,βάςει τθσ απόφαςθσ 176 του δθμοτικοφ ςυμβουλίου που ςυνιλκε ςτισ 10-7-1953 
κρίκθκε επιτακτικι θ ανάγκθ για τθν προμικεια τριχινοςκοπίου,αναγκαίου για τθν προςταςία τθσ 
υγείασ των δθμοτϊν.Επίςθσ, ςτισ 13 Ροεμβρίου του ίδιου ζτουσ, ςυνιλκε το δθμοτικό ςυμβοφλιο και 
ενζκρινε ποςό για τθν επιςκευι και βελτίωςθ των δθμοτικϊν ςφαγείων (Βλ. απόφαςθ 308). 
83)Θ μζριμνα για τθν  αποκατάςταςθ των ακτθμόνων του διμου Βζροιασ βεβαιϊνεται και με τθν υπ’ 
αρικμόν απόφαςθ 153 του δθμοτικοφ ςυμβουλίου (5-6-1954),ςφμφωνθ πάντα με τισ διατάξεισ του 
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     Επίςθσ, κατά τθν ίδια διετία, πραγματοποιικθκε θ καταςκευι δφο αρδευτικϊν 

δικτφων. Ψο πρϊτο βριςκόταν ςτον ποταμό Ψριπόταμο και για τθν καταςκευι του θ 

κυβζρνθςθ Υαπάγου διζκεςε το ποςό των 2 διςεκατομμυρίων δραχμϊν και κα 

κάλυπτε μία μεγάλθ γεωγραφικι περιοχι τθσ θμακιϊτικθσ πρωτεφουςασ, που 

αρδευόταν από τα νερά του ποταμοφ. Ψο δεφτερο δίκτυο βριςκόταν ςτο Οιποχϊρι 

και για τθν καταςκευι του διατζκθκε το ποςό των 1.500.000.000 δραχμϊν.Εκείνο 

κα εξυπθρετοφςε τουσ αγρότεσ, των οποίων οι καλλιζργειεσ βρίςκονταν ςτα ςφνορα 

των ςθμερινϊν νομϊν Θμακίασ και Υζλλασ84. Ψο ςυγκεκριμζνο ζργο κα κάλυπτε μία 

περιοχι, ςυνολικισ ζκταςθσ 160.000 ςτρεμμάτων. Ξαι ςτθν καταςκευι των 

αρδευτικϊν δικτφων ουςιαςτικι υπιρξε θ ςυμβολι των βουλευτϊν του «Ελλθνικοφ 

Χυναγερμοφ», Δθμ. Χατηθδθμθτρίου και Ακ. Χατηθνϊτα.    

     Χφντομα, οι αγρότεσ κατάφεραν να αποκτιςουν το δικό τουσ ζντυπο. Χαφζςτερα, 

τθν 1θ Αυγοφςτου 1954, ο ςφνδεςμοσ αποφοίτων τθσ Αμερικανικισ Γεωργικισ 

Χχολισ Κεςςαλονίκθσ, ζκεςε ςε κυκλοφορία το περιοδικό «Αγρότθσ», το οποίο 

αποτελοφςε ζνα χριςιμο εργαλείο, χάρθ ςτο οποίο γινόταν δυνατι θ ερμθνεία των 

ςφγχρονων μεκόδων καλλιζργειασ. Χτιριξθ προσ τον αγροτικό κόςμο παρείχε και ο 

ςυγγραφζασ και δθμοςιογράφοσ Δ. Υουρνάρασ, ο οποίοσ, ςτισ αρχζσ του 1954, 

άρχιςε να εκδίδει τθν εφθμερίδα «Ελεφκεροσ», που κυκλοφοροφςε ςε πανελλαδικι 

κλίμακα.    

    Επιπλζον, το θρολίβαδο, ζνα χωριό ςτουσ πρόποδεσ του Βερμίου, κατά τθν 

εποχι τθσ ανάρρθςθσ του Υαπάγου ςτον πρωκυπουργικό κϊκο, ιταν τελείωσ 

εξαρκρωμζνο. Υιο ςυγκεκριμζνα, περίπου 170 κατοικίεσ είχαν καταςτραφεί κατά 

τθν κατοχι και τον Εμφφλιο και ζπρεπε να ανοικοδομθκοφν 85 . Θ ανάγκθ 

ανοικοδόμθςθσ του θρολίβαδου υπιρξε επιτακτικι, διότι  ιταν ζνα ςπουδαίο 

κζντρο παραγωγισ πατάτασ, με καλλιεργιςιμθ ζκταςθ 2000 ςτρεμμάτων 86 . 

Χφντομα, ελιφκθςαν μζτρα και το χωριό ξανάρχιςε να πρωταγωνιςτεί ςτθν 

παραγωγι πατάτασ.  Επιπρόςκετα, εκτόσ τθσ παραγωγισ πατάτασ, το χωριό ζγινε 

γνωςτό και ςτον κτθνοτροφικό τομζα. Χυγκεκριμζνα, τον Σκτϊβριο του 1953 

ιδρφκθκε το Χωματείο Ξτθνοτρόφων με το όνομα «Υροφιτθσ Θλίασ» και ζδρα του, 

τθ Βζροια.     

     Πία ακόμθ περιοχι, ςτθν οποία πραγματοποιικθκαν ζργα, που αποςκοποφςαν 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ αγροτικισ πολιτικισ, υπιρξε θ Πελίκθ. Σι ακτιμονεσ τθσ 

Πελίκθσ ηθτοφςαν γθ. Για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ, ο κυβερνθτικόσ βουλευτισ 

                                                                                                                                                                      
άρκρου 8 του Ρ.Δ 2585/53.Για τθν ιδθ φπαρξθ ςυλλόγων/ςυνδζςμων ακτθμόνων,πλθροφορίεσ 
εντοπίηονται και ςτθν εφθμερίδα Θαρραλζοσ,φ.28-1-1952. 
84) Βλ. εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 15-11-1954.  
85) Βλ. εφθμερίδα Νίκθ, φ. 24-11-1952.  
86)Υολλά από τα χωριά του Βερμίου υπιρξαν επί το πλείςτον πατατοπαραγωγικά,γεγονόσ που ςτθν 
περίοδο τθσ Ξατοχισ εκμεταλλεφονταν οι Γερμανοί. 
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Χατηθδθμθτρίου, ςυνζβαλε ϊςτε να ξεκινιςουν εργαςίεσ αποξιρανςθσ και 

εκςκαφισ καναλιϊν ςτο χωριό.   

    Ακόμθ, πάλι με δικζσ του ενζργειεσ ςτάλκθκαν μθχανιματα και εκςκαφζασ ςτον 

οικιςμό Αγγελοχϊρι. Χφντομα, άρχιςαν οι εργαςίεσ καταςκευισ αποξθραντικϊν 

τάφρων ςτο χωριό και μαηί αποφαςίςτθκε θ εκκακάριςθ και των ιδθ υπαρχουςϊν 

ρεμάτων. Χφμφωνα με υπολογιςμοφσ, κα αποξθραινόταν ζκταςθ περίπου 3000 

ςτρεμμάτων, θ οποία κα αποτελοφςε γθ, που κα διανεμόταν ςε ακτιμονεσ.   

    Ψθν Υρωτοχρονιά του 1955, ο Χατηθδθμθτρίου πραγματοποίθςε επίςκεψθ ςτθν 

κοινότθτα Ρεοκάςτρου. Σι κάτοικοι ηιτθςαν τθν επζκταςθ των καλλιεργειϊν 

καπνοφ και τθν ζγκριςθ δανείου από τθν Αγροτικι Ψράπεηα για τθν αγορά κτιματοσ 

3000 ςτρεμμάτων, το οποίο ανικε ςτο Άγιον ‘Σροσ και ςτθ ςυνζχεια, τθ διοχζτευςθ 

τθσ ροισ χειμάρρων. Χφντομα αποφαςίςτθκε θ επίλυςθ των ηθτθμάτων, με ςκοπό 

τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτο Ρεόκαςτρο. Από τθν πλευρά του, ο 

φίλεργοσ βουλευτισ υποςχζκθκε ότι κα προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, με 

ςκοπό να καταςκευαςτοφν τα προαναφερκζντα ζργα. 

     Χφμφωνα με τον Ψφπο τθσ εποχισ, ζνα πρωτοπόρο χωριό, ςτθν περιοχι τθσ 

Βζροιασ, ςτον αγροτικό τομζα ιταν θ Ξουλοφρα. Ξφριεσ απαςχολιςεισ των 

κατοίκων τθσ περιοχισ ιταν θ καλλιζργεια δθμθτριακϊν και βαμβακιοφ.  Θ 

κυβζρνθςθ Υαπάγου μερίμνθςε ιδιαίτερα για το χωριό, με δεςμεφςεισ από τουσ 

βουλευτζσ τθσ κυβζρνθςθσ για γενικότερθ «ανφψωςθ».  

    Θ ζλευςθ του 1955 βρικε τουσ κατοίκουσ των ορεινϊν χωριϊν με επαρκι 

ποςότθτα ςίτου. Χαφζςτερα, χάρθ ςε προςωπικζσ ενζργειεσ του νομάρχθ Θμακίασ, 

οι κάτοικοι αυτοί εφοδιάςτθκαν με μία ποςότθτα ςιταριοφ, θ οποία ζφτανε τουσ 

110 τόνουσ. Αναμφίβολα, πρόκειται για μία ςθμαντικι πρωτοβουλία του νομάρχθ, 

ο οποίοσ απζδειξε, για μία ακόμθ φορά,  το ότι υπιρξε φίλεργοσ. 

    Υαράλλθλα, τον Φεβρουάριο του 1955, ο διμαρχοσ Βζροιασ αποφάςιςε τθν 

εγκατάςταςθ των βουςταςίων εκτόσ των ορίων τθσ πόλθσ. Ιταν μία ορκι απόφαςθ, 

χάρθ ςτθν οποία οι κάτοικοι μποροφςαν να εξαςφαλίςουν οφζλθ για τθν υγεία 

τουσ. Ασ ςθμειωκεί ότι το βουςτάςιο εγκαταςτάκθκε ςτον Άγιο Ακανάςιο, ςτουσ 

πρόποδεσ του Βερμίου.   

     Επίςθσ, μία πρόταςθ του υπουργοφ Γεωργίασ, Υ. Οεβαντι, τον Πάϊο του 1955, 

εγκρίκθκε από το οικονομικό επιτελείο με τθν οποία αποφαςίςτθκε θ ενίςχυςθ των 

βαμβακοπαραγωγϊν με δάνειο ςυνολικοφ φψουσ 10.000.000 δραχμϊν.Θ 

ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ περιελάμβανε και τουσ βαμβακοκαλλιεργθτζσ τθσ Βζροια87. 

Επιπλζον, με το ίδιο διάταγμα αποφαςίςτθκε θ ενίςχυςθ των κτθνοτρόφων τθσ 

χϊρασ, μζςω ενόσ δανείου ςυνολικοφ φψουσ 20.000.000 δραχμϊν. Ξλείνοντασ, 

                                                           
87) Βλ. εφθμερίδα Νίκθ, φ. 16-5-1955.  
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ςθμειϊνεται ότι και τα δφο δάνεια του υπουργείου Γεωργίασ δόκθκαν άμεςα και θ 

ολοκλιρωςθ των καταβολϊν πραγματοποιικθκε πριν το τζλοσ του 1955. 

    Ψον Λοφνιο του 1955 δόκθκε από το Ρομαρχιακό Χυμβοφλιο Θμακίασ, το ποςό  

των 50.000 δραχμϊν με ςτόχο τθν καταςκευι αρδευτικοφ καναλιοφ ςτα χωριά 

Γιαννακοχϊρι-Παρίνθ, δίνοντασ τζλοσ ςτο πρόβλθμα τθσ λειψυδρίασ, που 

αντιμετϊπιηαν οι αγρότεσ των δφο προαναφερκζντων οικιςμϊν. Χτα τζλθ του ίδιου 

μινα, οι αρχζσ τθσ Θμακίασ αποφάςιςαν να αποηθμιϊςουν παραγωγοφσ, οι οποίοι 

είχαν υποςτεί ηθμιζσ εξαιτίασ τθσ κεομθνίασ θ οποία είχε ξεςπάςει νωρίτερα τθν 

ίδια χρονιά88.  

    Σ Οεβαντισ, υπό τθν ιδιότθτα του υπουργοφ Γεωργίασ, επιςκζφκθκε τον Λοφλιο 

του 1955 τθν πόλθ τθσ Βζροιασ. Επιςκζφκθκε τθν Ζνωςθ Γεωργικϊν Χυνεταιριςμϊν 

τθσ Βζροιασ και το υποκατάςτθμα τθσ Αγροτικισ Ψραπζηθσ. Ξατά τθν επίςκεψι του, 

ο υπουργόσ ςυνοδευόταν από τον βουλευτι Δ. Χατηθδθμθτρίου, ο οποίοσ τον 

ενθμζρωςε για διάφορα κζματα. Ψζλοσ, χάρθ ςε ενζργειεσ του δραςτιριου 

βουλευτι Χατηθδθμθτρίου,οι οποίεσ ζγιναν αποδεκτζσ από το υπουργείο Γεωργίασ, 

το Χεπτζμβριο του 1955,   θ Ρομιςματικι Επιτροπι αποφάςιςε τθν εξόφλθςθ του 

75% των γραμματίων, που όφειλαν οι αγοραςτζσ γεωργικϊν μθχανθμάτων ςε 

εμπόρουσ.  

 

 

2.3.3. Παιδεία και παιδική πρόνοια: 

     Χτθν περιοχι τθσ Βζροιασ, θ παιδεία γνϊριςε μια ςχετικι ανάκαμψθ κατά 

τθνπερίοδο διακυβζρνθςθσ του Υαπάγου θ οποία όμωσ είχε ιδθ ζνα υπόβακρο 

όταν κατά τθ διάρκεια του 19ου αιϊνα και μάλιςτα επί Ψουρκοκρατίασ, θ 

εκπαίδευςθ υπιρξε αρκετά ανεπτυγμζνθ με τθν πόλθ να μετρά ςυνολικά 29 

ςχολεία.Ζτςι λοιπόν υπιρχαν ςχολεία αρρζνων,νθπιαγωγεία αλλά και το 

μοναδικό τότε «Πελζτειο Υαρκεναγωγείο» (1874),που χτίςτθκε χάριν ςτθν 

πρωτοβουλία του ιερομόναχου Πελζτειου ο οποίοσ ςυγκζντρωςε χριματα κατά 

τθν περιοδεία του ςτθν Φωςία.             

     Υρωταρχικι μζριμνα τθσ κυβζρνθςθσ, υπιρξε θ καταπολζμθςθ του 

αναλφαβθτιςμοφ εν γζνει και επζδειξε ενδιαφζρον και για τθν ευρφτερθ περιοχι 

τθσ Θμακίασ.Χυγκεκριμζνα,θ κυβζρνθςθ διζκεςε χρθματικό ποςό για τθν 

καταςκευι ςχολικϊν οικθμάτων. Ξατά τθ διετία 1952-1954,  δόκθκαν 

800.000.000 δραχμζσ για τθν ανζγερςθ και αποπεράτωςθ δθμοτικϊν ςχολείων 

ςτο νομό.  Υαράλλθλα, το κράτοσ επζδειξε μζριμνα, ϊςτε να διοριςτοφν 

                                                           
88) Βλ. εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 4-7-1955. 
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δάςκαλοι, οι οποίοι κα αναπλιρωναν τα κενά, που άφθναν οι ςτρατευκζντεσ 

εκπαιδευτικοί. Για τον διοριςμό τουσ, υπεφκυνθ ιταν θ Ρομαρχία.  

    Ακόμθ, μια από τισ πρωτοβουλίεσ του υπουργείου Εκνικισ Υαιδείασ, θ οποία 

πραγματοποιικθκε τον Σκτϊβριο του 1953, ιταν οριςμζνεσ οικονομικζσ απαλλαγζσ 

των πολυτζκνων που αφοροφςαν τθν εκπαίδευςθ.Από τισ ςθμαντικότερεσ 

απαλλαγζσ υπιρξε και θ μθ υποχρζωςθ καταβολισ διδάκτρων ςε πρακτικζσ ςχολζσ, 

αλλά και ςτα ςχολεία τθσ Πζςθσ εκπαίδευςθσ89. 

    Ρζοι επιςτιμονεσ ςτθριηόμενοι ςτισ πρωτοβουλίεσ κυρίωσ των διευκυντϊν των 

ιδιωτικϊν γυμναςίων τθσ Βζροιασ,του Υλατζοσ,τθσ Ξρφασ Βρφςθσ και των 

Γιαννιτςϊν αποφάςιςαν να ιδρφςουν Γυμνάςια με ςκοπό να μορφωκοφν και τα 

παιδιά των αγροτϊν. Χυνοπτικά, επρόκειτο για μια ςειρά ενεργειϊν, οι οποίεσ είχαν 

ωσ απόλυτο ςτόχο τθν καταπολζμθςθ του αναλφαβθτιςμοφ. 

     Ζνα από τα χαρακτθριςτικότερα παραδείγματα ίδρυςθσ νεοςφςτατων 

γυμναςίων, ιταν και το Γυμνάςιο ςτο χωριό Γιδάσ. Ψο Γυμνάςιο αυτό λειτουργοφςε 

υπό τθ διεφκυνςθ του ιδρυτι,Γεωργίου Ψυχοφλα, ο οποίοσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 

παρείχε τισ γνϊςεισ του αφιλοκερδϊσ και ξεκίνθςε τθ λειτουργία του το φκινόπωρο 

του 1950. Δφο χρόνια μετά, το Γυμνάςιο του Γιδά απζκτθςε δικό του, ιδιόκτθτο 

χϊρο, ςτθν  οδό Υ.Ψςαλδάρθ.Ψα εγκαίνια του πραγματοποιικθκαν το απόγευμα τθσ 

Ξυριακισ 28 Χεπτεμβρίου 1952. Σ γνωςτότεροσ κακθγθτισ, ο οποίοσ δίδαξε ςτο εν 

λόγω ςχολείο, υπιρξε ο γνωςτόσ πεηογράφοσ,ςυγγραφζασ και ποιθτισ Γιϊργοσ 

Λωάννου.Επίςθσ, πολλά κορίτςια τθσ περιοχισ,απζκτθςαν πρόςβαςθ ςτθ μόρφωςθ 

μζςω τθσ εκπαίδευςθσ τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο γυμνάςιο και ζτςι είχαν τθν ευκαιρία 

για περαιτζρω ςπουδζσ και εξζλιξθ.Ξάποια ςτιγμι, εξαιτίασ τθσ πλθκϊρασ 

μακθτϊν, είχε τονιςτεί από τον Ψφπο τθσ Θμακίασ θ ανάγκθ λειτουργίασ 

παραρτιματοσ Γυμναςίου ςε μία κοντινι με τον Γιδά περιοχι 90.  

    Επίςθσ, από τον τοπικό τφπο τθσ εποχισ πλθροφοροφμαςτε τθν φπαρξθ του 

ιδιωτικοφ γυμναςίου «Αριςτοτζλθσ», που λειτουργοφςε ςτθν πόλθ τθσ Βζροιασ. Για 

να εγγραφεί ζνα παιδί ςτο ςυγκεκριμζνο Γυμνάςιο όφειλε να προςκομίςει 

απολυτιριο Δθμοτικοφ Χχολείου και ζνα πιςτοποιθτικό θλικίασ από τον Διμο και 

τθν κοινότθτα, όπου κατοικοφςε. Φυςικά, αμφότερα τα προαναφερκζντα 

δικαιολογθτικά, ζπρεπε να ςυνοδεφονται από αίτθςθ κθδεμόνα για εγγραφι91.  

     Επίςθσ, κα αποτελοφςε ςοβαρι μασ παράλειψθ αν δεν αναφζραμε ότι ςτθν 

Βζροια είχε ιδρυκεί, χάρθ ςτισ ενζργειεσ του Κεςςαλονικιοφ κακθγθτι 

οικονομικϊν- και ςτελζχουσ τθσ ΕΥΕΞ- Βαςιλείου Ψελειϊνθ, το «Ψελϊνειον 

Ανϊτατον Εκπαιδευτικόν Μδρυμα» (ΨΑΕΛ), το οποίο λειτουργοφςε ςτθν Κεςςαλονίκθ 

                                                           
89)Βλ.εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ. 19-10-1953.  
90) Βλ.εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ. 18-1-1954.  
91)Βλ. εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ.27-6-1955. 
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και τθν Βζροια από τθν περίοδο του Εμφυλίου. Γενικόσ διευκυντισ του ιδρφματοσ 

ανζλαβε ο ίδιοσ ο Β. Ψελειϊνθσ. Ψον Δεκζμβριο του 1952, οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ 

μεταφζρκθκαν ςε νζο οίκθμα.   

   Ψο ΨΑΕΛ περιλάμβανε μία μικτι επαγγελματικι ςχολι Οογιςτϊν, ςτθν οποία θ 

φοίτθςθ διαρκοφςε εννζα μινεσ και το πρόγραμμα διδαςκαλίασ είχε διάρκεια πζντε 

ωρϊν. Δικαίωμα φοίτθςθσ είχαν οι απόφοιτοι του Γυμναςίου και μετά τθ φοίτθςθ, 

οι απόφοιτοι λάμβαναν τίτλο ςπουδϊν, που ιςοδυναμοφςε με πτυχίο λογιςτι. 

   Επιπλζον, ςτο ΨΑΕΛ λειτουργοφςε μία ςχολι «Υρακτικϊν Οογιςτϊν». Αυτι ιταν 

ελευκζρων ςπουδϊν και θ φοίτθςθ διαρκοφςε οκτϊ ι εννζα μινεσ. Ψα μακιματα 

πραγματοποιοφνταν ζξι φορζσ τθν εβδομάδα και δεκτοί γίνονταν ςπουδαςτζσ, 

ανεξαρτιτωσ τθσ εκπαιδευτικισ τουσ κατάρτιςθσ. Σι απόφοιτοι τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ςχολισ κακίςταντο ικανοί να εργαςτοφν ωσ «πρακτικοί λογιςτζσ». Ζνα ακόμθ τμιμα 

του ΨΑΕΛ υπιρξε μία μζςθ εμπορικι ςχολι, θ οποία χωριηόταν ςε θμερθςία και 

νυχτερινι, για τουσ εργαηόμενουσ μακθτζσ. 

    Χφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ τθσ ςχολισ, κα λειτουργοφςαν οι τάξεισ από τθν Α 

ζωσ τθν Δ. Δεκτοί γίνονταν μακθτζσ και μακιτριεσ, οι οποίοι κα περνοφςαν πρϊτα 

επιτυχϊσ από εξετάςεισ, οι οποίεσ διενεργοφνταν κάκε Λοφλιο. Ακόμθ, ασ ςθμειωκεί 

ότι ςτθν εμπορικι ςχολι Βζροιασ γίνονταν δεκτοί όχι μόνο κάτοχοι του 

απολυτθρίου Δθμοτικοφ αλλά και μακθτζσ, που είχαν απορριφκεί  από τισ 

ειςαγωγικζσ εξετάςεισ των κλαςςικϊν Γυμναςίων. Σι μακθτζσ αυτοί ξεκινοφςαν να 

φοιτοφν ςτθν Α’, Β’ και Γ’ τάξθ. Υαράλλθλα, οι άποροι μακθτζσ, που επικυμοφςαν 

να φοιτιςουν ςτθ ςχολι, γίνονταν δωρεάν δεκτοί, υπό τον όρο να είχαν επιτφχει 

ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ.  

   Επιπλζον, ςτο ΨΑΕΛ διδάςκονταν και φιλολογικά μακιματα. Άλλα μακιματα, τα 

οποία διδάςκονταν ςτο ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτιριο, υπιρξαν θ Φυςικι και τα 

Πακθματικά, θ γαλλικι γλϊςςα και τεχνικά μακιματα92. Υαράλλθλα, υποχρεωτικι 

υπιρξε θ διδαςκαλία εμπορικϊν μακθμάτων. Αποςκοπϊντασ ςτθν ταχφτερθ δυνατι 

κάλυψθ των κζςεων, το ΨΑΕΛ ςυχνά προςζφερε εργαςία ςε εκπαιδευτικοφσ των 

προαναφερκζντων μακθμάτων.   

   Εκτόσ των όςων προαναφζρκθκαν, οι εγγραφζσ των μακθτϊν κα γίνονταν εντόσ 

των γραφείων των εκπαιδευτθρίων, Κεςςαλονίκθσ και Βζροιασ,  ςε εργάςιμεσ ϊρεσ 

των αντίςτοιχων θμερϊν. Ψα μακιματα κα ξεκινοφςαν, όπωσ ςυνθκιηόταν τότε ςτα 

ςχολεία, τθν 1θ Σκτωβρίου.  

    Ψζλοσ, ςτα αντικείμενα ςπουδϊν του ΨΑΕΛ προςτζκθκαν, από το ςχολικό ζτοσ 

1955-1956, δφο νζεσ ειδικότθτεσ, τθσ ραδιοτεχνίασ και τθσ θλεκτροτεχνίασ, των 

                                                           
92) Βλ.εφθμερίδα Αςτιρ, φ.29-8-1955. 
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οποίων θ διάρκεια φοίτθςθσ ορίςτθκε ςε τρία χρόνια για κακζνα από τα δφο93. 

Φυςικά, τα προαναφερκζντα μακιματα  κα διδάςκονταν ςτουσ ίδιουσ χϊρουσ και 

οι εγγραφζσ κα πραγματοποιοφνταν ςτα ίδια γραφεία. Επίςθσ, ςθμειϊνεται ότι, για 

τα υπόλοιπα πρακτικά μακιματα θ φοίτθςθ κα παρζμενε μονοετισ.  

      Θ πρωτοβουλία αυτι του κ. Ψελειϊνθ, του διευκυντι ςπουδϊν του ιδρφματοσ, 

χαιρετίςτθκε από πολλοφσ Βεροιϊτεσ, αλλά και κατοίκουσ των γειτονικϊν περιοχϊν. 

Σ λόγοσ τθσ κετικισ ανταπόκριςθσ ιταν ότι, με τον τρόπο αυτό δινόταν θ 

δυνατότθτα ςτουσ νζουσ να απαγκιςτρωκοφν από τα κλαςςικά γυμνάςια, τα οποία 

δθμιουργοφςαν κζςεισ κεςικθρϊν, κατά τον Ελ. Βενιηζλο, 94 ενϊ, ταυτόχρονα, είχε 

αποδειχκεί ότι το τυπικό απολυτιριο Γυμναςίου δεν ιταν αρκετό για τον ςτίβο τθσ 

ηωισ. Αντίκετα, για τουσ αποφοίτουσ τθσ εμπορικισ ςχολισ Θμακίασ ιταν 

ευκολότερο να βρουν εργαςία, ανταποκρινόμενοι κατ’ αυτόν τον τρόπο ςτισ 

δυςκολίεσ τθσ ηωισ. Βζβαια, δεν αποκλείονταν από δθμόςιεσ κζςεισ, όπωσ για 

παράδειγμα να εργαςτοφν ωσ υπάλλθλοι τθσ νομαρχίασ. 

     Επίςθσ, ςτθν πόλθ λειτοφργθςαν ιδιωτικά φροντιςτιρια, ςτα οποία 

προετοιμάηονταν υποψιφιοι φοιτθτζσ. Ψα ςυγκεκριμζνα ιδιωτικά εκπαιδευτιρια 

είχαν αναγνωριςτεί από το κράτοσ. Υιο ςυγκεκριμζνα, ςτα φροντιςτιρια αυτά, 

υπιρχαν τμιματα αποφοίτων Δθμοτικοφ, οι οποίοι κα προετοιμάηονταν για το 

Γυμνάςιο, μακθτζσ που είχαν κρικεί ωσ ανεξεταςτζοι ςτο Γυμνάςιο και υποψιφιοι 

φοιτθτζσ. Επίςθσ, οφείλουμε να αναφζρουμε ότι ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ 

εκπαίδευςθσ παρζχονταν μακιματα Οογιςτικισ, τετράμθνθσ διάρκειασ. Ψα 

γνωςτότερα φροντιςτιρια υπιρξαν αυτά του μακθματικοφ Ελ. Ξαρακϊςτα και του 

Ο. Λωςθφίδθ, ο οποίοσ επίςθσ εργαηόταν ωσ κακθγθτισ μακθματικϊν. 95 

Αξιοςθμείωτο είναι ότι, ςτο φροντιςτιριο του Ο. Λωςθφίδθ, λειτουργοφςε και τμιμα 

για υποψιφιουσ φοιτθτζσ των λογιςτικϊν ςχολϊν.  Υαράλλθλα, το φροντιςτιριο 

του Ελ. Ξαρακϊςτα ζδινε τθ δυνατότθτα, μζςω ενόσ ξεχωριςτοφ τμιματοσ, να 

προετοιμαςτοφν κατάλλθλα νζοι, που ςτόχευαν ςτθν ειςαγωγι τουσ ςτισ 

Υαιδαγωγικζσ Ακαδθμίεσ.  

    Ακόμθ, ςτισ 31-10-1955,το δθμοτικό ςυμβοφλιο με τθν υπ’αρικμόν 443 απόφαςθ, 

προχϊρθςε  ςτθν παραχϊρθςθ ςτο ελλθνικό δθμόςιο, παράπλευρου οικοπζδου με 

το Πζγαρο του ΣΨΕ ςτθν Πθτροπόλεωσ, ϊςτε να ανεγερκεί θ πρϊτθ δθμόςια 

Βιβλιοκικθ. Πζςα ςτθν απόφαςθ υπιρχε μόνο ο όροσ,να ξεκινιςουν οι εργαςίεσ 

μζχρι τα τζλθ Δεκζμβρθ του 1956,διαφορετικά το οικόπεδο κα περνοφςε πάλι ςτθν 

κυριότθτα του διμου. Χφμφωνα με τον Αντϊνθ Ξολτςίδα (ό.π,ςελ.1487), θ 

Βιβλιοκικθ ιδρφκθκε με βάςθ τον Α.Ρ. 1362/1949 «Υερί ιδρφςεωσ 

αναςυγκροτιςεωσ και ενιαίασ οργανϊςεωσ των ανά το Ξράτοσ Βιβλιοκθκϊν» και το 
                                                           
93) Βλ. εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 16-9-1955.  
94) Για τθ διλωςθ αυτι του Βενιηζλου, βλ Απ. Βακαλόπουλου Νζα ελλθνικι ιςτορία 1204-1985, ό.π, 
ςελ. 393. 
95) Βλ. εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ. 13-7-1953.  
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1956 ξεκίνθςε θ λειτουργία τθσ.Θ Βζροια υπιρξε από τισ πρϊτεσ επαρχιακζσ πόλεισ, 

οι οποίεσ ίδρυςαν βιβλιοκικθ και ωσ ςιμερα ζχει λάβει πλικοσ βραβεφςεων για το 

πολφπλευρο ζργο τθσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ βιβλιοκικθ τθσ Βζροιασ είναι 

αποτζλεςμα του ζργου που επιτζλεςε ο τότε ειςαγγελζασ τθσ πόλθσ, Ευκφμιοσ  

Γιαννακόπουλοσ.  

   Πία ακόμα κίνθςθ, θ οποία ςχετίηεται με τθν αναμόρφωςθ τθσ Βζροιασ ςτο χϊρο 

τθσ παιδείασ, είναι θ ίδρυςθ του «Υαραρτιματοσ Πακεδονικϊν Χπουδϊν», τθσ 

ομϊνυμθσ εταιρείασ. Χτισ 10 Παΐου του 1953 ζγιναν τα εγκαίνια παρουςία του 

γραμματζα τθσ «Ζνωςθσ Πακεδονικϊν Χπουδϊν Κεςςαλονίκθσ», Χτ. Οζτςα και των 

κακθγθτϊν του Αριςτοτελείου Υανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, Χ. Ξυριακίδθ και Απ. 

Βακαλόπουλου. Υαράλλθλα, το παρϊν ςτα εγκαίνια ζδωςαν οι αρχζσ τθσ Βζροιασ 

και πλικοσ κόςμου. Χτθ ςυνζχεια, ςτθν αίκουςα διαλζξεων «Απόςτολοσ Υαφλοσ» 

μίλθςαν οι Οζτςασ και Βακαλόπουλοσ. Σ πρϊτοσ, ςτθν ομιλία του, μίλθςε για το 

ζργο τθσ Εταιρείασ και του παραρτιματοσ Βζροιασ ενϊ, ο δεφτεροσ, ανζπτυξε το 

κζμα «Σι Πακεδόνεσ ςτθν Ξεντρικι Ευρϊπθ». 96 Επίςθσ, αξιοςθμείωτο είναι το ότι 

ςτθν Βζροια δεν ιταν θ πρϊτθ φορά, κατά τθν οποία ιδρυόταν ςτθν πόλθ ζνασ 

μορφωτικόσ ςφλλογοσ. Για τθν ακρίβεια, το 1946 είχε ιδρυκεί ο «Χφλλογοσ 

Επιςτθμόνων Βζροιασ», αλλά με βραχφβια παρουςία, αφοφ διαλφκθκε ςφντομα και 

ο «Χφλλογοσ Αποφοίτων Γυμναςίου Βζροιασ»97.Τμωσ, πολλά πρϊθν μζλθ του 

πρϊτου ςυλλόγου ςτελζχωςαν το ζμψυχο δυναμικό του νεοϊδρυκζντοσ ΥΠΧ. Πζςα 

ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, το παράρτθμα τθσ «Εταιρείασ Πακεδονικϊν 

Χπουδϊν» απζκτθςε και αναγνωςτιριο, που λειτουργοφςε κατά τισ ϊρεσ 8 π.μ- 1 

μ.μ και 5-8 μ.μ.  

     Επίςθσ,ζντονθ δράςθ για τθ  διατιρθςθ τθσ ιςτορικισ ςυνείδθςθσ και τθσ 

πολιτιςμικισ κλθρονομίασ του τόπου επζδειξε ο πολιςτικόσ φορζασ «Οφκειο 

Ελλθνίδων Βζροιασ» με ζτοσ ίδρυςθσ το 1950 και πρόεδρο τθ Κεανϊ 

Ηωγιοποφλου.Θ δράςθ του ςυλλόγου υφίςταται και ςιμερα.Για τθ διατιρθςθ και 

διάδοςθ τθσ λαϊκισ παράδοςθσ το ρόλο ανζλαβε το «Οαογραφικό Χυγκρότθμα 

Βζροιασ». 

    Ψον Σκτϊβριο του 1953, το υπουργείο Υαιδείασ ζςτειλε ζναν αρχιτζκτονα ςτθ 

Βζροια για να εξεταςτεί θ ανζγερςθ του νζου «Πελζτιου Διδακτθρίου», το οποίο 

οφείλει το όνομά του ςτον Αγιορείτθ ιερομόναχο Πελζτιο,μζγα ευεργζτθ τθσ πόλθσ, 

ο οποίοσ, κατά το τελευταίο τζταρτο του 19ου αιϊνα, ανζπτυξε ςθμαντικι 

εκπαιδευτικι δράςθ ςτθν περιοχι, ιδρφοντασ όπωσ αναφζραμε πρωτφτερα το 

«Πελζτειο Υαρκεναγωγείο». Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ, το 2ο Δθμοτικό 

Χχολείο Βζροιασ ζκανε ζκκλθςθ για να ςυνδράμουν όλοι οι Βεροιϊτεσ ςτθν 

                                                           
96) Βλ. εφθμερίδα «Θαρραλζοσ», φ. 18-5-1953.  
97)Ξ.Ε.Υ.Α Διμου Βζροιασ,Βζροια 1900-1975,Από τθν Οκωμανοκρατορία ωσ τθ 
Μεταπολίτευςθ,Βζροια 2014, ςς.306-310. 
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κατεδάφιςθ του παλιοφ και τθν ανζγερςθ ενόσ νζου κτιρίου, ςτο οποίο κα 

περνοφςε εποικοδομθτικά το χρόνο τθσ θ νεολαία τθσ ευρφτερθσ περιοχισ98.   

    Χτθν πνευματικι καλλιζργεια των πολιτϊν τθσ Βζροιασ ςυνζβαλαν και οι εκδόςεισ 

βιβλίων,όπωσ θ ζκδοςθ του A. Alpalut  «Θ τζχνθ και θ τεχνικι του λόγου». Ψο βιβλίο 

απευκυνόταν ςε διδάςκοντεσ και διδαςκομζνουσ και αποςκοποφςε ςτθν χριςθ 

ορκοφ λόγου, προφορικά και γραπτά, για κάκε μακθτι. 

   Επίςθσ, τον Απρίλιο του 1955, ο ςυγγραφζασ Ευςτ. Ακαναςιάδθσ κυκλοφόρθςε το 

πνευματικό του πόνθμα, το οποίο απευκυνόταν και ςε μακθτζσ Δθμοτικοφ, αλλά 

και Γυμναςίου. Ψα περιεχόμενά του αποτελοφνταν από βαςικοφσ κανόνεσ τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ, όπωσ χριςθ ςθμείων ςτίξθσ, καταςκευι κφριων και 

δευτερευουςϊν προτάςεων και διόρκωςθ των λανκαςμζνων φράςεων. Επιπλζον, 

υπιρχαν προτεινόμενα κζματα για εκκζςεισ. Φυςικά, ο ςυγγραφζασ κεωροφςε ότι 

είναι υποχρεωτικι θ αξιοποίθςθ και των υπόλοιπων αιςκιςεων και για το ςκοπό 

αυτό, τα περιεχόμενα ςυμπλθρϊνονταν με ςφνκετεσ αςκιςεισ. Ακόμθ, ςθμειϊνεται 

ότι το βιβλίο κόςτιηε 16 δραχμζσ και πωλοφνταν ςτο βιβλιοπωλείο του κ. Γοφναρθ, 

ςτο κζντρο τθσ Βζροιασ. 99 Σ διμοσ, ανταποκρινόμενοσ ςτο κοινωνικό του κακικον 

και φςτερα από διαταγι του υπουργείου Εςωτερικϊν ςυνζβαλε με τθ ςειρά ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ παιδείασ,αφοφ με ςχετικι απόφαςθ (υπ’αρικμόν 430,3-10-1955) 

διζκεςε δωρεάν ςχολικά βιβλία για τα παιδιά των άπορων πολφτεκνων 

οικογενειϊν. 

     Ζνα άλλο γεγονόσ, το οποίο ζλαβε χϊρα κατά το καλοκαίρι του 1955, αποτελεί το 

ότι, με κυβερνθτικι απόφαςθ, ανακοινϊκθκε ότι, από το προςεχζσ ςχολικό ζτοσ, 

λόγω εγκατάςταςθσ ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ ςτθν Ξαςτοριά, κα ιδρυόταν 

παράλλθλα μία ςχολι ραδιοτεχνιτϊν. Δεκτοί κα γίνονταν μακθτζσ, των οποίων θ 

θλικία κα κυμαινόταν μεταξφ 16 και 19 ετϊν και ιταν κάτοχοι ενδεικτικοφ Γ’ τάξθσ 

8ταξίου Γυμναςίου ι πρϊτθσ εξαταξίου. Ακόμθ, θ διάρκεια ςπουδϊν κα ιταν ζνα 

ζτοσ και θ ςτζγθ και θ τροφι κα παρεχόταν δωρεάν. Θ νομαρχία Θμακίασ 

κοινοποίθςε αυτιν τθν απόφαςθ και καλοφςε τουσ νζουσ να εγκαταςτακοφν ςτθν 

Ξαςτοριά για να ςπουδάςουν και να αποκτιςουν εργαςιακι εμπειρία .100    Φυςικά, 

εκτόσ από τθν ανζγερςθ και κζςπιςθ ςχολϊν, επιδείχτθκε ενδιαφζρον και για τθν 

επιςκευι κτιριακϊν εγκαταςτάςεων. Ζνα παράδειγμα αποτελεί το Δθμοτικό ςχολείο 

Φάχθσ Θμακίασ ςτο οποίο επιςκευάςτθκε θ ςτζγθ του ετοιμόρροπου διδακτθρίου, θ 

οποία κόςτιςε 75.000 δραχμζσ. Για να εξαςφαλιςτοφν οι πόροι, που διατζκθκαν για 

τθν επιςκευι τθσ ςτζγθσ, χρειάςτθκε θ παρζμβαςθ του βουλευτι Δ. 

Χατηθδθμθτρίου. Πία ακόμθ ενζργεια τθσ κυβζρνθςθσ Υαπάγου ςτον τομζα τθσ 

παιδείασ υπιρξε θ επζκταςθ ςτο διδαςκαλείο του ςχολείου, ςτο χωριό Υαλαιόσ 
                                                           
98 )Ξωνςτ. Βακαλόπουλοσ, Επίτομθ ιςτορία τθσ Μακεδονίασ (τουρκοκρατία),1988,εκδ.ΑΦΣΛ 
Ξυριακίδθ, ςελ. 255.   
99) Βλ.εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 9-5-1955, όπου φιλοξενείται και θ αντίςτοιχθ διαφιμιςθ. 
100) Βλ και εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ. 25-7-1955.  
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Υρόδρομοσ, χάρθ ςε κονδφλι που εξαςφαλίςτθκε ακόμα μια φορά με ενζργειεσ του 

βουλευτι Χατηθδθμθτρίου ενϊ ο ίδιοσ δεςμεφτθκε, ότι κα χτιςτοφν περιςςότερεσ 

ςχολικζσ αίκουςεσ και κα διοριςτοφν δάςκαλοι 101. 

      Εκτόσ των όςων κακοριςτικϊν -και κετικϊν- βθμάτων, που προαναφζρκθκαν, 

αξίηει να αναφερκεί και θ λειτουργία μακθτικϊν καταςκθνϊςεων. Αναλυτικά, τον 

Λοφλιο του 1953 λειτοφργθςαν καταςκθνϊςεισ ςτο Ξωςτοχϊρι. Πάλιςτα, ςτθν 

καταςκθνωτικι περίοδο, φιλοξενικθκαν περίπου 160 παιδιά. Επίςθσ, τον Αφγουςτο 

τθσ επόμενθσ χρονιάσ, ξαναλειτοφργθςαν οι ςυγκεκριμζνεσ καταςκθνϊςεισ και 

τελοφςαν υπό τθ διεφκυνςθ τθσ Α’ Εκπαιδευτικισ Υεριφζρειασ. Επιπλζον, μακθτικζσ 

καταςκθνϊςεισ υπιρξαν και ςτθν Αγία Ψριάδα, μία τοποκεςία κοντά ςτθν 

Ράουςα,ενϊ δεν ζλλειψαν οι γυμναςτικζσ επιδείξεισ και θ ςφςταςθ ςχολικϊν 

χορωδιϊν. Σι καταςκθνϊςεισ τθσ Αγ. Ψριάδοσ είχαν τθν δυνατότθτα να 

φιλοξενιςουν περίπου 180 παιδιά.   

     Λδιαίτερθ αναφορά ςε αυτό το ςθμείο, κα πρζπει να γίνει ςτθν φπαρξθ τθσ 

παιδόπολθσ «Ξαλι Υαναγιά» που φιλοξζνθςε για χρόνια άπορα και ορφανά παιδιά 

ςτα μετεφμυλιακά χρόνια.Ψα παιδιά διαβιοφςαν ςτθν παιδόπολθ μζχρι να 

ενθλικιωκοφν και να ενταχκοφν ςτο κοινωνικό ςφνολο.Θ «Ξαλι Υαναγιά» 

λειτοφργθςε ζωσ το 1986102.Άλλοι οργανιςμοί με ιδιωτικζσ πρωτοβουλίεσ υπιρξαν 

οι «Φιλόπτωχοσ Αδελφότθσ Ρεανίδων Υελεκάν» και θ «Πζριμνα για το παιδί» οι 

οποίοι ιδρφκθκαν αργότερα,το 1960,ενϊ τθ δράςθ τθσ ςυνζχιηε ιδθ από αρκετά 

χρόνια πριν, θ «Φιλόπτωχοσ Αδελφότθσ Ξυριϊν  Βεροίασ», ενϊ το 1958 ζλαβε χϊρα 

και θ ίδρυςθ γθροκομείου. 

    Βζβαια οριςμζνεσ περιοχζσ εξακολουκοφςαν να παραμζνουν χωρίσ διδακτικό 

προςωπικό,ηιτθμα το οποίο ςυνικιηε να κίγει ο τοπικόσ Ψφποσ εκφράηοντασ τθν 

δυςαρζςκεια του.Βζβαια, εδϊ κα πρζπει να αναφζρουμε τθν φπαρξθ των 

εκτοπιςμζνων εκπαιδευτικϊν λόγω πολιτικϊν φρονθμάτων, οι οποίοι άκελα τουσ 

δθμιοργοφςαν αυτά τα κενά.Ζν χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί το Δθμοτικό 

ςχολείο ςτο χωριό Χφθκιά, το οποίο, μζχρι τα μζςα του Σκτωβρίου του 1953, δεν 

διζκετε δάςκαλο103. 

     Επιπλζον, πολλοί εκπαιδευτικοί απείχαν από τα μακιματά τουσ, εκφράηοντασ 

δυςαρζςκεια για τθν κυβερνθτικι πολιτικι. Ακόμθ, οι δθμοδιδάςκαλοι, τον 

Δεκζμβριο του 1954, ζςτειλαν επιςτολι ςτθν κυβζρνθςθ, με τθν οποία ηθτοφςαν 

εξίςωςθ, ωσ προσ τισ αποδοχζσ και προαγωγζσ, με τουσ υπόλοιπουσ κλάδουσ 

                                                           
101) Βλ. εφθμερίδα Νίκθ, φ. 8-11-1954.  
102)Οεπτομζρειεσ  για το ζργο,το ιςτορικό και τισ κτιριακζσ υποδομζσ τθσ «Ξαλισ Υαναγιάσ» βλ. 
Αντϊνθσ Π. Ξολτςίδασ,Ιςτορία τθσ Βζροιασ και τθσ περιοχισ με παράλλθλθ τοπογραφία τθσ πόλθσ, 
ό.π., ςς.1367-1372. 
103) Βλ. εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ. 5-10-1953. 
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δθμοςίων υπαλλιλων 104 .Ψθν ίδια περίοδο,το Δθμοτικό Χχολείο Αγκακιάσ 

αντιμετϊπιηε ελλείψεισ ςε διδακτικό προςωπικό. Ψζλοσ, ζνα ακόμθ ςθμαντικό 

ηιτθμα που απαςχολοφςε τθν πόλθ τθσ Βζροιασ, ιταν θ ίδρυςθ ενόσ δεφτερου 

Γυμναςίου.Ωςτόςο,παρά τισ ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ μζςω τθσ επιτροπισ που 

ςυςτάκθκε με πρόεδρο τον Π. Χτρουμπόπουλο,δεν κατζςτθ δυνατι θ κεμελίωςι 

του. 

     Χυμπεραςματικά,βαςικά προβλιματα ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ ςυνζχιςαν να 

υφίςτανται και να παραμζνουν ζντονα και ςτθν περίοδο διακυβζρνθςθσ του 

Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ,παρά τισ όποιεσ κινιςεισ,βελτίωςθσ τουσ.Θ «λικθ του 

παρελκόντοσ» για τθν οποία ζκανε λόγο ςτισ -μετά τισ εκλογζσ- κυβερνθτικζσ του 

δθλϊςεισ ο Υαπάγοσ δεν τθρικθκε,αφοφ κατά τθν περίοδο 1953-1956 απολφκθκαν 

περίπου 1300 δθμοκρατικοί εκπαιδευτικοί.Αυτόσ ιταν προφανϊσ και ο λόγοσ τθσ 

φπαρξθσ κενϊν ςτα ςχολεία των χωριϊν τθσ Θμακίασ.Ακόμθ,θ πρόςδεςθ τθσ 

Ελλάδασ ςτουσ διεκνείσ ςτρατιωτικοφσ ςυναςπιςμοφσ κα εξακολουκεί να 

απορροφά πάνω από το 50% του προχπολογιςμοφ,ενϊ ο αναλφαβθτιςμόσ κα 

παραμείνει μζχρι τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’60 ςε υψθλά επίπεδα.Βάςει τθσ 

απογραφισ του 1951,οι αναλφάβθτοι ςτον αγροτικό πλθκυςμό βρίςκονταν ςε 

υψθλό επίπεδο (ςχεδόν το 1/3),ςτθν φπαικρο, από τα 110 παιδιά τα 95 δε 

ςυνζχιηαν ςτα ςχολεία μζςθσ εκπαίδευςθσ,ενϊ το 15% του ςυνόλου των παιδιϊν,δε 

φοιτοφςε κακόλου ςτο ςχολείο.Ακόμθ,πολφ χαμθλό ςυνζχιηε να είναι και το 

επίπεδο τθσ τεχνικισ εκπαίδευςθσ, παρά τισ προςπάκειεσ δθμιουργίασ τεχνικϊν 

ςχολϊν (5,2 μακθτζσ τεχνικι εκπαίδευςθσ/1000 κατοίκουσ) 105 .Τλα αυτά 

ςυνιςτοφςαν ζνα ςυνεχζσ αδιζξοδο, το οποίο μάλλον περιςςότερο προωκοφςε μια 

προβλθματικι εκπαίδευςθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104) Βλ. εφθμερίδα Νίκθ, φ. 13-12-1954.  
105)Χ.Ππουηάκθσ , Νεοελλθνικι Εκπαίδευςθ (1821-1998), Ακινα 2006,εκδ.Gutenberg ςς.116-117. 
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2.3.4. Οικονομία: 

     Θ ταχφτατθ ανάπτυξθ του πρωτογενοφσ τομζα επζφερε, όπωσ αναμενόταν και 

ανάπτυξθ ςτον δευτερογενι τομζα. Αναλυτικά, κατά τθν περίοδο διακυβζρνθςθσ 

του Υαπάγου ςτθν Βζροια εμφανίςτθκαν πολλοί εμπορικοί οίκοι, οι οποίοι 

αςχολοφνταν με τθν πϊλθςθ αγροτικϊν μθχανθμάτων και φυτοφαρμάκων.  

      Tο καλοκαίρι του 1952 ξεκίνθςε τθ λειτουργία του ο εμπορικόσ οίκοσ του Ρ. 

Οιόλιου, που διζκετε ςε ςυμβατζσ τιμζσ ςφγχρονεσ γαλακτοκομικζσ μθχανζσ και 

γεωργικά μθχανιματα. Αναντίρρθτα, ζνασ εμπορικόσ οίκοσ, που ιταν απαραίτθτοσ 

για μία αγροτικι περιοχι, όπωσ θ Βζροια, ενϊ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, θ 

ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ άρχιςε να παρζχει γαλακτοκομικά προϊόντα.Ψο επόμενο 

ζτοσ, τθν άνοιξθ του 1953, εγκαινιάςτθκε θ επιχείρθςθ των αδερφϊν Ξαηαντηίδθ, 

χρθματοδοτοφμενθ από το περίφθμο ςχζδιο Πάρςαλ. Θ επιχείρθςθ διζκετε 

ψυγεία, ςτα οποία φυλάςςονταν προϊόντα του πρωτογενοφσ τομζα.  

    Ακόμθ, τον Πάρτιο του 1953 εμφανίςτθκε θ «Εντομοχθμικι και 

Γεωργοφαρμακευτικι Βιομθχανία Ακθνϊν», θ οποία διζκετε νζουσ τφπουσ 

φυτοφαρμάκων και λειτουργοφςε υπό τθν γενικι διεφκυνςθ του επιχειρθματία Αρτ. 

Αρςενάκθ. Οόγω τθσ ταχείασ διάδοςθσ των προϊόντων τθσ, ορίςτθκαν εμπορικοί 

αντιπρόςωποι ςε οριςμζνεσ περιοχζσ, μεταξφ των οποίων και θ Βζροια. Επιπλζον,  

δφο χρόνια αργότερα, ςτθν περιοχι δραςτθριοποιικθκε και ο εμπορικόσ οίκοσ 

Υαπαςπφρου, με ζδρα τθν Κεςςαλονίκθ. Ψα πρϊτα- χρονολογικά- προϊόντα, που 

διατζκθκαν, ιταν περίπου 100 γεωργικοί ελκυςτιρεσ, μάρκασ «Ηζτορ».106 Εκτόσ από 

τουσ εμπορικοφσ οίκουσ, πολλά καταςτιματα ςτθν πόλθ προςζφεραν γεωργικά 

εφόδια, όπωσ για παράδειγμα, το κατάςτθμα του Γ. Υαπαγεωργίου.  

    Θ ανάπτυξθ του πρωτογενοφσ και του δευτερογενοφσ τομζα ςτθν περιοχι τθσ 

Βζροιασ, βελτίωςε αιςκθτά τθν τοπικι οικονομία και κατά ςυνζπεια,βελτιϊκθκε το 

βιοτικό επίπεδο των κατοίκων.Υολλοί καλλιεργθτζσ απζκτθςαν βενηινοκίνθτα και 

πετρελαιοκίνθτα τρακτζρ,ενϊ θ τθλεόραςθ και το Λ.Χ μπικαν ςε περιςςότερα 

ςπίτια,κάτι που αποτελοφςε προνόμιο των λίγων τθσ αςτικισ κοινωνίασ μζχρι τότε. 

       Επιπλζον, το «Εκνικό Υαραγωγικό Δάνειο», το οποίο εκδόκθκε τον Πάϊο του 

1954, αξιοποιικθκε και από το λαό τθσ Βζροιασ. Σι αγρότεσ και επαγγελματίεσ, που 

επικυμοφςαν να εκμεταλλευτοφν τμιματα του ςυγκεκριμζνου δανείου, μποροφςαν 

να αγοράςουν ομόλογα, τα οποία πωλοφνταν ςτο ταχυδρομικό κατάςτθμα τθσ 

πόλθσ.   

     Χτο οικονομικό πεδίο, ασ ςθμειωκεί ότι από το 1930 λειτουργοφςε ςτθν Βζροια 

υποκατάςτθμα τθσ Αγροτικισ Ψράπεηασ. Ξατά τθ δεκαετία του 1950, διευκυντισ του 

υποκαταςτιματοσ υπιρξε ο Ρ. Αλεξόπουλοσ. Ακόμθ, ςτισ 7 Λουνίου 1954, 

                                                           
106) Βλ. εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ. 11-4-1955.  
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πραγματοποιικθκαν ςτθν Βζροια τα πρϊτα εγκαίνια τράπεηασ ςτθν εποχι του 

Υαπάγου. Αναλυτικά, εγκαινιάςτθκε, παρουςία αρχϊν και κόςμου, το 

υποκατάςτθμα τθσ Εμπορικισ Ψράπεηασ  Ελλάδασ. Χφμφωνα με τον τοπικό Ψφπο τθσ 

εποχισ, ςτθν τράπεηα αυτι όχι μόνο εκτελοφνταν όλεσ οι τραπεηικζσ εργαςίεσ, αλλά 

και διατίκεντο προσ πϊλθςθ ζνςθμα του ΛΞΑ.  

    Ακόμθ, ςτισ 31 Λουλίου 1955, αξίηει να αναφερκεί θ ζναρξθ λειτουργίασ του 

παραρτιματοσ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ ςτθν πόλθ τθσ Βζροιασ, υπό τθ διεφκυνςθ του 

Λ. Ππαλαμϊτθ.107 Χτα εγκαίνια παρευρζκθκαν όλεσ οι αρχζσ τθσ Θμακίασ. Θ ζναρξθ 

λειτουργίασ του παραρτιματοσ τθσ Εκνικισ ιρκε να προςτεκεί ςτα εν λειτουργία 

παραρτιματα τθσ Αγροτικισ, τθσ πρϊτθσ τράπεηασ που ιδρφκθκε ςτθ Βζροια και τθσ 

Εμπορικισ. Υαράλλθλα, ςτθν Βζροια, πλθν των υποκαταςτθμάτων των πανελλθνίων 

τραπεηϊν λειτουργοφςε και θ «Ψράπεηα Βζροιασ». Τμωσ, δεν μπόρεςε να επιβιϊςει 

και ςφντομα, τζκθκε ςε κακεςτϊσ εκκακάριςθσ, βάςει του Ρ. 2190/1954 για τισ 

ανϊνυμεσ εταιρείεσ και τα καταςτατικά τουσ.108   

    Υροβαίνοντασ ςε μία μικρι παρζκβαςθ να αναφζρουμε ότι, τον Πάϊο του 1955, 

λόγω του ςειςμοφ του Βόλου, τα παραρτιματα των τραπεηϊν, που ζδρευαν ςτθν 

Βζροια, άνοιξαν κυρίδεσ, όπου κα γίνονταν ειςφορζσ υπζρ τθσ ενίςχυςθσ των 

ςειςμοπλικτων του καταςτροφικοφ ςειςμοφ τθσ περιοχισ του Βόλου. 109 

    Θ κακοριςτικι, ίςωσ, κίνθςθ, θ οποία κα «ανφψωνε» ςτο εγγφσ μζλλον τθν 

οικονομία τθσ Βζροιασ υπιρξε θ απόφαςθ για ίδρυςθ εργοαςταςίου ηάχαρθσ ςτον 

νομό Θμακίασ και, ςυγκεκριμζνα, ςτο Υλατφ. Ψο εργοςτάςιο αυτό υπιρξε θ 

περίφθμθ «Ελλθνικι Βιομθχανία Ηάχαρθσ». Ψο ςυγκεκριμζνο εργοςτάςιο υπιρξε θ 

αρχι για τθν ίδρυςθ μίασ ςειράσ βιομθχανιϊν ςτθν περιοχι, όπωσ για παράδειγμα 

θ περίφθμθ Nestle, 110  οι οποίεσ ςυνζβαλαν αποφαςιςτικά ςτθν οικονομικι 

αναςυγκρότθςθ όχι μόνο τθσ Βζροιασ, αλλά και ολόκλθρθσ τθσ Θμακίασ. Εκτόσ από 

τθν ίδρυςθ βιομθχανιϊν, θ κυβζρνθςθ Υαπάγου αποφάςιςε να ενιςχφςει και τισ 

ιδθ υπάρχουςεσ βιομθχανίεσ του νομοφ, όπωσ αυτζσ, που υπιρχαν ςτθ Ράουςα.  

    Φυςικά, ο δευτερογενισ τομζασ δεν περιορίςτθκε ςτθν επεξεργαςία προϊόντων 

του πρωτογενοφσ τομζα. Χτθν Βζροια άρχιςαν να εμφανίηονται και άλλα είδθ 

εμπορικϊν καταςτθμάτων, μετατρζποντάσ τθν, βακμιαία, ςε μία ςφγχρονθ πόλθ, 

που είχε τθ δυνατότθτα να εξυπθρετιςει όλεσ τισ βαςικζσ ανάγκεσ των κατοίκων. 

Βζβαια, κα αποτελοφςε παράλειψθ αν δεν αναφζραμε ότι εκείνθ τθν περίοδο, 

άρχιςαν να εμφανίηονται και καταςτιματα εςτίαςθσ, αλλά και λιανικισ πϊλθςθσ. 

Υαράδειγμα λιανικοφ εμπορίου υπιρξε θ πϊλθςθ τςιγάρων.  Επίςθσ, τθν ίδια 

περίοδο ξεκίνθςε θ ςυςτθματικι πϊλθςθ και διανομι του Ψφπου ςε πρακτορεία.  

                                                           
107) Βλ. εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 5-8-1955  
108) Βλ. εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 18-7-1955.  
109) Βλ. εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 2-5-1955.   
110) Χ. Κεοφανίδθσ, Μακεδονία: 4000 χρόνια ιςτορίασ και πολιτιςμοφ,1985, ςελ. 427. 
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    Ακόμθ, κα ιταν ςοβαρότατθ παράλειψθ αν δεν αναφζραμε ότι ςτον 

εκςυγχρονιςμό και τθν γενικι αναςυγκρότθςθ τθσ πόλθσ «ςυνζβαλε» μία 

«πλειάδα» γραφείων, που βρίςκονταν ςε κεντρικά ςθμεία τθσ πόλθσ και, ςτα οποία 

δραςτθριοποιοφνταν επαγγελματίεσ, όπωσ οι γιατροί, οι δικθγόροι, οι 

ςυμβολαιογράφοι και οι μθχανικοί. Υολλζσ φορζσ γίνονταν αρχιαιρεςίεσ μεταξφ 

των ςυλλόγων τουσ,  με ςτόχο τθν ανάδειξθ ςυμβουλίων. Για παράδειγμα, τον 

Απρίλιο του 1954, πραγματοποιικθκαν εκλογζσ ανάμεςα ςτα μζλθ του Λατρικοφ 

Χυλλόγου τθσ πόλθσ.    

     Ψζλοσ, κα επρόκειτο για παρόραμα αν δεν γινόταν λόγοσ για το ότι ςτθν πόλθ 

είχαν ξεκινιςει τθ λειτουργία τουσ και παραϊατρικά επαγγζλματα. Ενδεικτικό 

παράδειγμα αποτελεί ζνα κατάςτθμα ειδϊν κουρείου, το οποίο, παράλλθλα, 

λειτουργοφςε ωσ εμπορικό κατάςτθμα οπτικϊν.  
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2.3.5.Ζργα κοινήσ ωφελείασ: 

     Από το 1950, παρατθρείται μία ςυςτθματικι προςπάκεια για τθν ολοκλιρωςθ 

των ζργων υποδομισ του Πεςοπολζμου και τθν αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςι 

τουσ.Χτθ Βζροια ςυγκεκριμζνα,είχε ιδθ κατατεκεί από το 1924 ςχζδιο πόλθσ το 

οποίο περιλάμβανε τθν διάνοιξθ τθσ λεωφόρου Ανοίξεωσ,επί δθμαρχίασ Λωάννθ 

Πάρκου.Θ ρυμοτομικι αναμόρφωςθ του κζντρου τθσ πόλθσ ωςτόςο,ξεκίνθςε τθν 

περίοδο 1951-1952, επί δθμαρχίασ Ξαρατηόγλου.Πε τθ ςυνδρομι του τότε 

υπουργοφ ςυγκοινωνιϊν Λωάννθ-Υαπαδάκθ Χτάικου, ο οποίοσ καταγόταν από τθ 

Βζροια, πραγματοποιικθκαν διανοίξεισ και διευκετιςεισ οδϊν,πλατειϊν και χϊρων 

που ζδωςαν ςτθν πόλθ για πρϊτθ φορά μια εικόνα πιο ςφγχρονθ.Φυςικά, δεν 

ζλλειψαν τα προβλιματα,τα οποία ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ είχαν να κάνουν 

με τισ εκάςτοτε απαλλοτριϊςεισ των μικροϊδιοκτθςιϊν που επζβαλλε το 

ςχζδιο.Ωςτόςο, τα προβλιματα προςπεράςτθκαν με διάφορεσ αποηθμιϊςεισ και 

ακολοφκωσ πραγματοποιικθκε πρϊτα θ διάνοιξθ και επίςτρωςθ τθσ οδοφ 

Πθτροπόλεωσ111 -τθσ κεντρικισ λεωφόρου τθσ Βζροιασ ςιμερα- από τθν πλατεία 

Ωρολογίου,προσ τθν Ελθά και τθν οδό Βενιηζλου,θ διαμόρφωςθ τθσ πλατείασ Ελθάσ 

και τθσ πλατείασ Αγίου Αντωνίου.Ψο κόςτοσ τθσ διάνοιξθσ τθσ Πθτροπόλεωσ ανιλκε 

ςτα 700 εκ. δρχ. εκ των οποίων τα 550 προιλκαν από δάνειο του Ψαμείου 

Υαρακατακθκϊν και Δανείων112.  

     Ψο ενδιαφζρον τθσ κυβζρνθςθσ του Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ για τθν καταςκευι 

δθμοςίων ζργων ςτθ Βζροια, αλλά και ςε όλθ τθν υπόλοιπθ Θμακία, ςυνοδεφτθκε 

από τθν καταβολι δανείων ςτουσ διμουσ και τισ κοινότθτεσ.Άλλωςτε, θ τριετία του 

Χυναγερμοφ ςιμανε μια τζτοια νζα εποχι. Αρχικά, ο νομάρχθσ Θμακίασ, 

Ψςοφπτςθσ, με επιςτολι του προσ τθν Γενικι Διεφκυνςθ Βορείου Ελλάδοσ και το Β’ 

Χϊμα Χτρατοφ, θ οποία ςυντάχκθκε ςτισ 28 Λουνίου 1952, πρότεινε να γίνουν οι 

απαιτοφμενεσ βελτιϊςεισ ςτα ζργα υποδομισ, τα οποία βρίςκονταν ςε κακι 

κατάςταςθ. Ακόμθ, ηιτθςε, για ταχφτερθ διεκπεραίωςθ των ζργων, τθ ςυνδρομι 

του ςτρατοφ. Χτθ ςυνζχεια τθσ επιςτολισ, ο νομάρχθσ ανζφερε τουσ δρόμουσ, οι 

οποίοι πρζπει να καταςκευαςτοφν ι να επιδιορκωκοφν.  

     Πε διάταγμα τθσ 17θσ Λουνίου 1953, που εκδόκθκε από το υπουργείο Εκνικισ 

Άμυνασ και, ιταν υπογεγραμμζνο από τον υπουργό, Υ. Ξανελλόπουλο, 

αποφαςίςτθκε θ ςυμμετοχι του ςτρατοφ ςτθν εκτζλεςθ ζργων κοινισ ωφζλειασ, με 

τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του βαςιλιά Υαφλου. Ακόμθ, ςτισ 29 Αυγοφςτου 1953, ο 

διοικθτισ του Β’ Χϊματοσ Χτρατοφ, εξζδωςε απόφαςθ, ςφμφωνα με τθν οποία 

                                                           
111)Βλ.απόφαςθ του διμου υπ’αρικμόν 298, 13-11-1953 εικ.5,ςτο Υαράρτθμα.Θ απόφαςθ αποτελεί 
με τθ ςειρά τθσ μαρτυρία τθσ διάνοιξθσ , τθσ Πθτροπόλεωσ και αφορά ςυγκεκριμζνα τθ διανομι 
ξυλείασ και άλλων υλικϊν που προζκυψαν από τισ απαλλοτριϊςεισ.  
112)Οεπτομζρεισ για το τεχνικό πρόγραμμα του διμου βλ. Αντϊνθσ Π. Ξολτςίδασ, Ιςτορία τθσ 
Βζροιασ και τθσ περιοχισ με παράλλθλθ τοπογραφία τθσ πόλθσ, τόμ.Βϋ, εκδ.οίκοσ αφϊν Ξυριακίδθ 
α.ε., ςς.1202-1204. 
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τμιματα ςτρατευςίμων κα ςυμμετείχαν ςτθν καταςκευι ζργων κοινισ ωφελείασ 

και θ περίοδοσ εργαςίασ κα ιταν το β’ μιςό του προςεχοφσ Χεπτεμβρίου.   

    Χτον νομό Θμακίασ εργάςτθκαν, το Χεπτζμβριο του 1953, το 103 ΧΥΥ και το 501 

Ψ.Υ. Υιο ςυγκεκριμζνα, το 103 ΧΥΥ προζβθ ςτθν επιςκευι τθσ επαρχιακισ οδοφ 

Ράουςασ- Ξάτω Βερμίου. Επίςθσ, το 501 Ψ.Υ. επιςκεφαςε τισ επαρχιακζσ οδοφσ 

Βαρβάρασ- Υολυδενδρίου και Υαλατιτςιϊν- Πελίκθσ. Ακόμθ, το 501 Ψ.Υ. 

πραγματοποίθςε χαλικοςτρϊςεισ ςε δφο ακόμθ δρόμουσ, δθλαδι τθν οδό 

Ράουςασ-Άνω Ξοπάνου και Χτράντηασ-Οευκαδίων 113 . Πε τον δρόμο αυτό, 

πραγματοποιικθκε θ ςφνδεςθ τθσ Ράουςασ με τα Οευκάδια.114 Ψζλοσ, το 501 Ψ.Υ.   

τοποκζτθςε ςθμεία ελιγμϊν ςτον επαρχιακό δρόμο Γιαννακοχωρίου- Π. Φεφματοσ. 

    Θ αναγνϊριςθ τθσ ςυμβολισ του ςτρατοφ εκφράςτθκε με διανομζσ ειδϊν πρϊτθσ 

ανάγκθσ. Για παράδειγμα, τον Πάρτιο του 1955, μία ομάδα εργαςίασ, που 

αποτελοφνταν από τουσ Α. Παυρομάτθ, Π. Βλαχογιάννθ και Ρ. Πουράτογλου 

επιςκζφκθκαν τα χωριά Αγγελοχϊρι, Παρίνα, Επιςκοπι, Ξόπανο, Οευκάδια και Άγιο 

Γεϊργιο. Χτα χωριά αυτά, διζνειμαν δζματα «φανζλασ ςτρατιϊτθ» ςε οικογζνειεσ 

ςτρατευςίμων.115 

    Επιπλζον, πζρα από τουσ οδικοφσ άξονεσ, οι οποίοι διαμορφϊκθκαν εξαιτίασ τθσ 

παρζμβαςθσ του ςτρατοφ, διεξιχκθςαν κατά τθν περίοδο του Υαπάγου και άλλα 

ςθμαντικά ζργα ςτο πεδίο τθσ οδοποιΐασ. Υιο ςυγκεκριμζνα, χάρθ ςε ενζργειεσ του 

υπουργοφ Δθμοςίων Ζργων, Ξαραμανλι, δόκθκε το ποςό των 10.000.000.000 

δραχμϊν. Πε τα χριματα αυτά, πραγματοποιικθκε θ καταςκευι του δρόμου 

Γεωργιανοί- Βζροια- Γιδάσ, ζνα ζργο που κόςτιςε πζντε διςεκατομμφρια. Ακόμθ, θ 

επαρχιακι οδόσ Βζροια- Ράουςα υπιρξε ζργο, ςυνολικοφ κόςτουσ δφο 

διςεκατομμυρίων. Επίςθσ, για τθν οδό Αλεξάνδρεια- Γιαννιτςά δόκθκαν 

2.500.000.000 δραχμζσ. Ψα υπόλοιπα χριματα χρθςιμοποιικθκαν για τθν 

ςυντιρθςθ και των νζων δρόμων, αλλά και των ιδθ υπαρχόντων.   

     Τμωσ, ο ςθμαντικότεροσ δρόμοσ, ο οποίοσ καταςκευάςτθκε εκείνθ τθν περίοδο, 

υπιρξε ο οδικόσ άξονασ Χταυροφ- Ξρφασ Βρφςθσ- Γιαννιτςϊν. Θ ταχφτερθ δυνατι 

αποπεράτωςθ του δρόμου κα ζφερνε πιο κοντά ςτθν πόλθ τθσ Βζροιασ τα πλοφςια 

«κεφαλοχϊρια» τθσ περιοχισ Γιαννιτςϊν, όπωσ ο Άγιοσ Οουκάσ και θ Ξρφα Βρφςθ 

Υζλλασ. Επίςθσ, τα προϊόντα των Γιαννιτςϊν δεν κα καταςτρζφονταν, αφοφ κα 

μεταφζρονταν με περιςςότερθ αςφάλεια. Υαράλλθλα, το ενδιαφζρον του νομάρχθ, 

κ. Ψςοφπτςθ για τθν αποπεράτωςθ του οδικοφ άξονα επζςπευςε τα ζργα. 

Ξλείνοντασ, θ απόςταςθ Βζροιασ- Γιαννιτςϊν μειϊκθκε ςτα 32 χιλιόμετρα και, τα 

πλοφςια οφζλθ του δρόμου κατζςτθςαν εφκολα αντιλθπτά ςτον κακζνα.  

                                                           
113)Βλ. και εικ.4 ςτο Υαράρτθμα για τθ ςυμβολι του ςτρατοφ. 
114) Βλ. εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 7-12-1953.  
115) Βλ. εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ. 21-3-1955.  
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    Εκτόσ των προαναφερκζντων , υπιρξε μζριμνα και για τισ αγροτικζσ οδοφσ του 

νομοφ. Χαφζςτερα, θ δραςτιρια ΩΥΕΠ ζδωςε μεγάλεσ πιςτϊςεισ. Χάρθ ςτισ 

πιςτϊςεισ αυτζσ, κατζςτθ δυνατό να καταςκευαςτοφν, μεταξφ άλλων, οι αγροτικζσ 

οδοί Πελίκθσ- Ρεοχωρίου, Βάλτου- Γιαννιτςϊν, Ράουςασ- Χτακμοφ Ράουςασ, 

Ρθςιοφ- Ξρφασ Βρφςθσ και Χκυλιτςίου- Υλατζοσ. Άλλοι αγροτικοί δρόμοι, οι οποίοι 

καταςκευάςτθκαν εκείνθ τθν περίοδο, υπιρξε ο δρόμοσ, ο οποίοσ ςυνζδεε τθν 

αποξθραμζνθ λίμνθ των Γιαννιτςϊν με τθν εκνικι οδό Βζροιασ- Κεςςαλονίκθσ.  

      Σι επιςκευζσ ςτο οδικό δίκτυο χαιρετίςτθκαν κερμά από τουσ φορείσ των 

τοπικϊν κοινωνιϊν. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί ο πρόεδροσ των 

Οευκαδίων, που, ςε επιςτολι τθν οποία κοινοποίθςε ςτισ 15 Ροεμβρίου 1953, 

ευχαριςτοφςε το Β’ Χϊμα Χτρατοφ για τθν προςφορά του116. Χτθν ίδια επιςτολι, ο 

κοινοτάρχθσ Οευκαδίων ζκανε λόγο για τθν άψογθ ςυνεργαςία των δφο πλευρϊν, θ 

οποία, οφειλόταν όπωσ τόνιηε ςτθν εντιμότθτα και τθν εργατικότθτα των 

αξιωματικϊν και των οπλιτϊν, που επζδειξαν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ςτθν 

περιοχι. Πία ακόμθ περιοχι, θ οποία εξζφραςε τθν επικυμία να εκφράςει τισ 

ευχαριςτίεσ τθσ μζςω του Ψφπου, υπιρξε ο οικιςμόσ εχαςμζνθ, επειδι 

καταςκευάςτθκαν γζφυρεσ, που διευκόλυναν τισ διαβάςεισ των αγροτϊν από τισ 

αγροτικζσ οδοφσ.   

    Θ ςυμβολι των ςτρατευςίμων  δεν περιορίςτθκε αποκλειςτικά ςτθν οδοποιΐα. 

Χυγκεκριμζνα, τον Δεκζμβριο του 1953, θ Περαρχία αποφάςιςε να καταςκευάςει 

μία γζφυρα ςτθν περιοχι του Αγίου Χπυρίδωνοσ, ςτον ποταμό Ψριπόταμο. Θ 

γζφυρα αυτι κα ζνωνε τον ςυνοικιςμό «Υρομθκζασ» με τθν υπόλοιπθ πόλθ τθσ 

Βζροιασ.117 Τπωσ ιταν φυςικό, θ απόφαςθ αυτι χαιρετίςτθκε από τουσ κατοίκουσ 

του «Υρομθκζα», διότι πραγματοποιικθκε θ ςφνδεςθ τθσ Βζροιασ με ζναν πάροχο 

οξυγόνου για τουσ κατοίκουσ. Ακόμθ, τθν ίδια χρονικά περίοδο πραγματοποιικθκε 

διευκζτθςθ του χειμάρρου Ρεοχωρίου- Αγκακιάσ, ο οποίοσ προκαλοφςε ςυχνά 

προβλιματα. 

     Ψον Πάρτιο του 1954, ο διμοσ Βζροιασ αποφάςιςε να διευκετιςει το ηιτθμα των 

αγωγϊν ομβρίων υδάτων ςτθν πόλθ. Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ, εγκρίκθκε 

θ καταςκευι ενόσ αγωγοφ ςτθν οδό Πθτροπόλεωσ, με τθ χριςθ τςιμεντοςωλινων 

πάχουσ 50 εκατοςτϊν και 350 φρεατίων ,τα οποία είχαν τθ δυνατότθτα να 

ςυλλζγουν τα λφματα.Σ προχπολογιςμόσ του ζργου κα ανερχόταν ςε 750.000.000 

δραχμζσ. Ψζλοσ, ζνασ ακόμθ όροσ, ο οποίοσ προβλεπόταν ςτθν ανακοίνωςθ, όριηε 

ότι ο ανάδοχοσ ζπρεπε να καταβάλει ωσ εγγφθςθ ζνα ποςό, φψουσ 5.000.000 

δραχμϊν. Θ καταβολι του ποςοφ ζπρεπε να γίνει είτε ςε μετρθτά, είτε με εγγυθτικι 

επιταγι, που είχε εκδοκεί από αναγνωριςμζνθ ελλθνικι τράπεηα.    

                                                           
116)Βλ.εικ.5 ςτο  Υαράρτθμα για τθν ευχαριςτιρια επιςτολι. 
117) Βλ. φθμερίδα Νίκθ, φ. 13-12-1953.  
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     Ακόμθ, κα ιταν παράλειψθ αν δεν αναφζραμε και μία ςθμαντικι επιτυχία του 

βουλευτι Θμακίασ, Χατηθδθμθτρίου. Υιο αναλυτικά, με τθλεγράφθμα τθσ 31θσ 

Παΐου 1954, το οποίο ζςτειλε ςτθν Βζροια, ζλεγε ότι εξαςφάλιςε ζνα δάνειο φψουσ 

2.850.000.000 δραχμϊν, τα οποία προορίηονταν για τθν εκτζλεςθ δθμοτικϊν ζργων. 

Θ ενζργεια αυτι, βζβαια, οφειλόταν και ςε ενζργειεσ του δθμάρχου Βζροιασ, Α. 

Ξεμεντηζ. 

     Ζνα βαςικό αίτθμα των κατοίκων τθσ Βζροιασ υπιρξε θ ανάγκθ καταςκευισ 

λουτρϊν, ι μίασ κοινόχρθςτθσ πιςίνασ, θ οποία κα αποτελοφςε χϊρο άκλθςθσ για 

τουσ νζουσ τθσ πόλθσ. Ψον Αφγουςτο του 1954, καταςκευάςτθκαν, χάρθ ςε 

ενζργειεσ ενόσ ευκατάςτατου ομογενοφσ από τθν Αμερικι, δθμόςια λουτρά ςτθν 

πόλθ τθσ Ράουςασ,118 με αποτζλεςμα να προκλθκεί θ μινισ των Βεροιωτϊν.  

   Για τθν καταςκευι των δθμοςίων λουτρϊν χρειαηόταν το ποςό των 200 

εκατομμυρίων δραχμϊν, για το οποίο πίςτευαν ότι μπορεί να ςυγκεντρωκεί, διότι, 

εκείνθ τθν περίοδο, υπιρχαν αρκετοί εφποροι κάτοικοι, οι οποίοι μποροφςαν να 

ςυνδράμουν οικονομικά 119 . Ψελικά, θ καταςκευι δθμοςίων λουτρϊν 

αποπερατϊκθκε τον Λανουάριο του 1955, χάρθ ςε ενζργειεσ του πολιτικοφ 

μθχανικοφ, Χωκράτθ Υαπαγεωργίου και, τθν ανάκεςθ τθσ εργολαβίασ ςτθν εταιρεία 

του Χαρ. Χιδθρόπουλου. 

    Σ δεφτεροσ από τουσ προαναφερκζντεσ αποφάςιςε να μετατρζψει το θμιυπόγειο 

μίασ εκ των ιδιόκτθτων πολυκατοικιϊν του ςε δθμόςια λουτρά. Χφμφωνα με τον 

ιδιοκτιτθ των λουτρϊν, κ. Υαπαγεωργίου, κα αποτελοφςαν τισ πιο ςφγχρονεσ 

εγκαταςτάςεισ κερμοφ και ψυχροφ φδατοσ. Ακόμθ, ςτον ίδιο χϊρο κα 

λειτουργοφςαν καμπίνεσ.120  Θ κίνθςθ αυτι χαιρετίςτθκε με ευαρζςκεια από τουσ 

δθμότεσ τθσ Βζροιασ. Επιπλζον, ςθμειϊνεται ότι τα λουτρά τθσ πόλθσ ονομάςτθκαν 

«Σλυμπία» και τα εγκαίνια τουσ πραγματοποιικθκαν ςτισ 17 Παρτίου 1955, 

παρουςία όλων των αρχϊν τθσ Βζροιασ. Χυγκεκριμζνα, μεταξφ άλλων, το «παρϊν» 

ζδωςε ο διευκυντισ τθσ Ρομαρχίασ, Αλ. Κεοδωρίδθσ, ο οποίοσ εκφϊνθςε ομιλία, 

ςτθν οποία εξιρε τθ ςθμαςία των λουτρϊν.   

    Ακόμθ, αξιοςθμείωτο είναι ότι ςτθν πόλθ είχε καταςκευαςτεί ξενοδοχείο, το 

οποίο βριςκόταν υπό τθν τριπλι ιδιοκτθςία του δικθγόρου Ακ. Ηαροφκα, του Χ. 

Ηάχου και του Ξυρ. Ξαβαργφρθ. Σι τρεισ προαναφερκζντεσ- και επιφανείσ πολίτεσ 

τθσ Βζροιασ- είχαν ευάρικμουσ ςυνεργάτεσ.  

    Από το καλοκαίρι του 1954, άρχιςε θ καταςκευι του φράγματοσ του ποταμοφ 

Αλιάκμονα, το οποίο αποτελεί απότοκο των προςπακειϊν του βουλευτι του 

«Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ», Ακ. Χατηθνϊτα με ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου 

                                                           
118) Βλ. εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 18-8-1954.  
119) Βλ. εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ. 23-8-1954.  
120) Βλ. εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ. 21-2-1955. 
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υδροθλεκτρικοφ ςτακμοφ. Ζνα ζργο ηωτικισ ςθμαςίασ για όλουσ τουσ κατοίκουσ τθσ 

κεντρικισ Πακεδονίασ ζωσ ςιμερα.Εδϊ,κα πρζπει να ςτακοφμε ςτισ ςθμαντικζσ 

πλθροφορίεσ που δίνει ο Γιάννθσ Α. Ξαρατςιϊλθσ ςτο εγχειρίδιο του με τίτλο, 

Εγγειοβελτιωτικά ζργα Ημακίασ-Θεσ/νίκθσ (Βζροια 1998).Πάλιςτα, ςτο 

ςυγκεκριμζνο πόνθμα υπάρχει αφιζρωςθ ςτον Ξωνςταντίνο Ξαραμανλι για τθ 

ςυμβολι του «ςτθν αναμόρφωςθ τθσ ελλθνικισ γεωργίασ και τθσ γεωργικισ 

παραγωγισ τθσ περιοχισ μασ».Ψο 1951 όπωσ αναφζρει, είχε ανατεκεί ςτθν 

αμερικάνικθ εταιρεία Ξnappen,Tippets,Abbet Eng. θ μελζτθ για τθν καταςκευι δφο 

φραγμάτων για τθν άρδευςθ τθσ πεδιάδασ τθσ Κεςςαλονίκθσ121. Ψο 1952, θ 

ολλανδικι Grontmij Co ανζλαβε τθν εδαφολογικι μελζτθ τθσ αποξθραμζνθσ λίμνθσ 

των Γιαννιτςϊν,ενϊ θ ΣΧΩΠ (Σμάδα ςυνεργαηόμενων υδραυλικϊν μθχανικϊν) τθν 

προμελζτθ τθσ άρδευςθσ.Ψο 1953 παραδόκθκαν οι μελζτεσ που προζβλεπαν γιια 

τον Αξιό άρδευςθ 350.000 ςτρεμμάτων και για τον Αλιάκμονα τθν άρδευςθ 360.000 

ςτρεμμάτων.Πζςω διαγωνιςμοφ που προκιρυξε το Ωπουργείο Δθμοςίων Ζργων τθν 

καταςκευι τουσ ανζλαβε θ εταιρεία «Γεϊργιοσ Ρ. Χρυςόπουλοσ» με τθ ςφμβαςθ 

που υπογράφτθκε ςτισ 6-2-1954.Ψθν επίβλεψθ των εργαςιϊν ανζλαβε θ ΩΧΧΩΕΠ 

(Ωπθρεςία Χυμλιρωςθσ και Χυντιρθςθσ Ωδραυλικϊν Ζργων Πακεδονίασ) που 

μετονομάςτθκε το 1955,ςε ΕΩΩΕΠ (Ειδικι Ωπθρεςία Ωδραυλικϊν Ζργων 

Πακεδονίασ). 

     Τπωσ επιςθμάνκθκε και παραπάνω, αξιοςθμείωτο είναι ότι θ καταςκευι του 

φράγματοσ αναπτυςςόταν με ταχφτατουσ ρυκμοφσ. Ενδεικτικά, μζχρι τθν  αυγι του 

1955 είχαν καταςκευαςτεί περίπου δζκα υπόβακρα και απζμεναν άλλα ζξι. Τπωσ 

αναμενόταν, θ πρόοδοσ του ζργου εντυπωςίαςε τουσ αμερικανοφσ μελετθτζσ, αλλά 

και δφο ςθμαντικοφσ  υπουργοφσ, τουσ Γ. Φάλλθ και Ξ. Ξαραμανλι, οι οποίοι 

επιςκζφκθκαν τθ Βζροια  τον Λοφνιο του 1955. Περίδα του τοπικοφ Ψφπου 

υποςτιριηε ότι κα ζφταναν ςτθν πόλθ το Χάββατο 28 Παΐου και μαηί με τουσ 

προαναφερκζντεσ Ζλλθνεσ υπουργοφσ κα ζδινε το «παρϊν» και ο Ψοφρκοσ 

υπουργόσ Δθμοςίων Ζργων, ο οποίοσ, τισ θμζρεσ εκείνεσ, κα επζβλεπε το υπό 

καταςκευι φράγμα ςτθν περιοχι του ποταμοφ Ζβρου.122 Τμωσ, θ πλθροφορία αυτι 

δεν επαλθκεφτθκε, διότι το πρόγραμμα των Ελλινων υπουργϊν τροποποιικθκε.   

     Επιπροςκζτωσ, κατά τθν περίοδο εκείνθ, ο Ξ. Ξαραμανλισ είχε προβεί ςε 

επικεϊρθςθ και για τα εγγειοβελτιωτικά ζργα ςε γειτονικζσ περιοχζσ ςτο ελλθνικό 

τμιμα του ποταμοφ Αξιοφ.  Υαράλλθλα, ενθμερϊκθκε για τθν κακι κατάςταςθ των 

δρόμων, που είχε ωσ ςυνζπεια τθν μθ εκτζλεςθ δρομολογίων από τα λεωφορεία. 

     Ψο ςυνολικό κόςτοσ του φράγματοσ του Αλιάκμονα,ανιλκε ςτισ 55.365.000 δρχ. 

και ςφμφωνα πάντα με τθν «υποτίμθςθ Παρκεηίνθ» το ποςό μεταφράηεται ςε 
                                                           
121) Χθμειωτζον ότι, ωσ πεδιάδα Κεςςαλονίκθσ χαρακτθρίηεται θ περιοχι που περιλαμβάνει 
τμιματα των νομϊν Κεςςαλονίκθσ,Θμακίασ,Ξιλκίσ,Υζλλασ και Υιερίασ εκτάςεωσ περίπου 2.000.000 
ςτρεμμάτων.Βλ. Ειςαγωγι ςτο ίδιο βιβλίο. 
122) Βλ. εφθμερίδα Νίκθ, φ. 23-5-1955.  
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1.845.000 δολάρια.Ψο ςυνολικό κόςτοσ τθσ καταςκευισ του φράγματοσ του Αξιοφ 

ανιλκε ςε 125.000.000 δρχ. ιτοι 4.167.000 δολάρια,ενϊ θ ολοκλιρωςθ καταςκευισ 

των δφο φραγμάτων ζγινε μετά από 4 ½ χρόνια,οπότε ςτισ 27-10-1958 

εγκαινιάςτθκαν από τον τότε πρωκυπουργό Ξων/νο Ξαραμανλι123. Ψζλοσ, να 

αναφζρουμε ότι ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ των αμερικανϊν μελετθτϊν του 

φράγματοσ του Αλιάκμονα, θ αγροτικι παραγωγι, τθν οποία κα εξαςφάλιηε το 

φράγμα, κα ιταν τριπλάςια από ότι ιταν μζχρι τότε και, ότι το φράγμα κα 

μετζτρεπε μία περιοχι, ζκταςθσ 500.000 ςτρεμμάτων, από χζρςα ςε κατάλλθλθ για 

καλλιζργεια124. 

     Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι υπιρχε και «Χφλλογοσ Φράγματοσ Αλιάκμονα»,τα μζλθ 

του οποίου ηθτοφςαν τθν καταςκευι του φράγματοσ από τον Απρίλιο του 1952.125 

Ψθν μεγάλθ ςθμαςία καταςκευισ του φράγματοσ είχε μάλιςτα τονίςει με επιςτολι 

του, ςτισ 22 Παρτίου 1955, ο νομάρχθσ Θμακίασ, Ξ. Ψςοφπτςθσ, όπωσ και πολλϊν 

άλλων ζργων, που ζπρεπε να πραγματοποιθκοφν ςε όλεσ τισ κατοικιςιμεσ περιοχζσ 

του νομοφ.      

     Ψο φράγμα του Αλιάκμονα όχι μόνο ζδωςε κζςεισ εργαςίασ ςε πολλοφσ 

ανκρϊπουσ, αλλά, ταυτόχρονα, προςζλκυςε το ενδιαφζρον των τοπικϊν αρχϊν. 

Αναλυτικά, ςυχνζσ επιςκζψεισ πραγματοποιοφςαν ο βουλευτισ Χατηθδθμθτρίου, ο 

διμαρχοσ Βζροιασ, Α. Ξεμεντηζσ, που υποςτθριηόταν από το κυβερνϊν κόμμα, ο 

πρόεδροσ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου Βζροιασ, Κ. Κεμελισ και πολλοί άλλοι αιρετοί 

τθσ περιοχισ. Αλλά, θ ςθμαςία του ζργου ζχει αντίκτυπο και ςτο ςιμερα, κακϊσ θ 

φπαρξθ πολλϊν ςυνεταιριςμϊν και κονςερβοποιίων τθσ περιοχισ επομζνωσ και 

κζςεων εργαςίασ ,οφείλουν τθν φπαρξι τουσ   ςτα ςυγκεκριμζνα ζργα. 

 

         Ξατά τθν τριετία τθσ παπαγικισ αναςυγκρότθςθσ δόκθκε μεγάλθ ςθμαςία  ςτα 

δθμοτικά ζργα, τα οποία ζγιναν ςτουσ δρόμουσ τθσ Βζροιασ.Υιο αναλυτικά, ςτισ 

αρχζσ Δεκεμβρίου 1953, πραγματοποιικθκε θ αςφαλτόςτρωςθ τθσ οδοφ 

Πθτροπόλεωσ, μζχρι το ςθμείο ζνωςισ τθσ με τον περιφερειακό. Υαράλλθλα, τθν 

ίδια περίοδο, ζγινε και θ διάνοιξθ ενόσ νζου δρόμου, που ξεκινοφςε από το 

νοςοκομείο τθσ πόλθσ και κατζλθγε ςτον ναό του Αγίου Αντωνίου. Ζνασ άλλοσ 

δρόμοσ, που ελιφκθ μζριμνα για τθν βελτίωςι του, υπιρξε αυτόσ, ο οποίοσ ζνωνε 

τθν τοποκεςία, όπου βριςκόταν θ Ζνωςθ Γεωργικϊν Χυνεταιριςμϊν Βζροιασ με τον 

Χιδθροδρομικό Χτακμό τθσ πόλθσ 126.Ακόμθ, πραγματοποιικθκε θ διάνοιξθ μια 

άλλθσ ςθμαντικισ οδοφ για τθν πόλθ, τθσ οδοφ Ελευκερίου Βενιηζλου, που 

                                                           
123)Υεριςςότερεσ τεχνικζσ -και όχι μόνο- λεπτομζρειεσ βλ. Γιάννθσ Α. Ξαρατςιϊλθσ, 
Εγγειοβελτιωτικά ζργα Ημακίασ-Θες/νίκθσ, ό.π, ςς.2-9 και 13-16. 
124) Βλ. εφθμερίδα Νίκθ, φ. 14-11-1954.  
125) Βλ. εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ. 21-4-1952.   
126) Βλ. εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 13-6-1955.  
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ξεκινοφςε από το Ροςοκομείο και κατζλθγε ςτθν τοποκεςία Πουαρίφ,τοποκεςία 

ςτθν οποία ζωσ ςιμερα πραγματοποιείται θ ρίψθ του Χταυροφ τθν θμζρα των 

Κεοφανείων. Φυςικά, θ διάνοιξθ πραγματοποιικθκε αφοφ υπιρξε μζριμνα για 

καταβολι αποηθμιϊςεων ςτουσ ιδιοκτιτεσ των ακινιτων.Θ πολιτικι των 

αποηθμιϊςεων ακολουκικθκε ςε όλεσ τισ απαλλοτριϊςεισ που αναγκαςτικά ζγιναν 

κατά τθ διάνοιξθ οδϊν είτε μεγάλων, είτε μικρότερων και αφοροφςαν ιδιϊτεσ και 

μθ.Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ αποηθμίωςθ για τθν απαλλοτρίωςθ δυο 

οικοδομϊν,ιδιοκτθςίασ του Λ. Ραοφ Αγίων Αναργφρων επί τθσ οδοφ Π. Αλεξάνδρου 

με τθν απ’ αρικμόν 302 απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου ςτισ 13 Ροεμβρίου 

1953127. 

     Θ τελευταία ενζργεια τθσ κυβζρνθςθσ Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ, υπιρξε θ 

καταςκευι τθσ εκνικισ οδοφ Βζροιασ- Κεςςαλονίκθσ, με τθν οποία κα ςυνδεόταν 

ζνασ ακόμθ νζοσ δρόμοσ, ο οποίοσ κα διζςχιηε τισ εκτάςεισ, που αντιςτοιχοφςαν 

ςτθν αποξθραμζνθ περιοχι τθσ λίμνθσ Γιαννιτςϊν. 

    Φυςικά, πολλοί από τουσ δρόμουσ περνοφςαν από ακάλυπτουσ χϊρουσ, με 

αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται οι προχποκζςεισ για τθν ανάδειξθ οικοπζδων, τα 

οποία είχαν τθ δυνατότθτα να οικοδομθκοφν και να καλυφκεί ζτςι θ ανάγκθ 

δθμιουργία νζων κατοικιϊν. Γενικά, θ πόλθ κα βριςκόταν όλο και πιο κοντά ςτον 

εκςυγχρονιςμό. 128 

    Ακόμθ, θ κυβζρνθςθ του Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ επζδειξε ενδιαφζρον και για τθν 

ανζγερςθ ςφγχρονθσ δθμοτικισ αγοράσ. Χυγκεκριμζνα, για τθν ανοικοδόμθςθ μίασ 

νζασ δθμοτικισ αγοράσ, ο διμοσ Βζροιασ ςυνιψε δάνειο φψουσ 1.650.000 

δραχμϊν. Επίςθσ,για το ςκοπό αυτό προζβθ ςτθν απαλλοτρίωςθ ενόσ μικροφ 

οικοπζδου, το οποίο ανικε ςτθν ενορία του Αγίου Αντωνίου. Χτο οικόπεδο αυτό, κα 

γινόταν θ ανοικοδόμθςθ τθσ νζασ, εκςυγχρονιςμζνθσ δθμοτικισ αγοράσ.To ζργο 

ολοκλθρϊκθκε, με κακυςτζρθςθ το 1962,οπότε και ζλαβαν χϊρα τα εγκαίνια129. Θ 

δθμοτικι αρχι Βζροιασ επζδειξε ιδιαίτερο ενδιαφζρον και για τον καλλωπιςμό του 

πάρκου «Ελθά». Χαφζςτερα, αςφαλτοςτρϊκθκε θ οδόσ, θ οποία βριςκόταν 

περιμετρικά γφρω από το πάρκο και αργότερα το 1958, κατεδαφίςτθκε  το 

ςτρατιωτικό γκαράη (Ψολ) των βρετανϊν κοντά ςτον ναό των Αγίων Αναργφρων 

κακϊσ αποτελοφςε χρόνιο αίτθμα των κατοίκων τθσ πόλθσ και θ παρουςία του ςτο 

ςυγκεκριμζνο χϊρο δεν άρμοηε.Επιπροςκζτωσ, μεταφζρκθκαν ςωλινεσ νεροφ ςτθ 

ςυνοικία «Πποΐρ», με ςκοπό να λυκεί το πρόβλθμα τθσ υδροδότθςθσ.  Ψζλοσ, 

αποςκοπϊντασ ςτθν αναβάκμιςθ τθσ πόλθσ, ο διμοσ Βζροιασ εξαςφάλιςε δάνειο, 

τον Πάϊο του 1955,  με ςκοπό να εξωραϊςτεί θ πλατεία Δικαςτθρίων.  

                                                           
127)Βλ. ςτο υπόμνθμα εικ. το απόςπαςμα τθσ απόφαςθσ. 
128) Βλ. εφθμερίδα Νίκθ,  φ. 17-1-1955.  
129)Βλ. Ρικόλαοσ Λ. Ξαλλιγάσ, Αναπολϊντασ τουσ δρόμουσ τθσ παλαιάσ Βζροιασ, ό.π,ςελ.263 
(εικόνα). 
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Ψο καλοκαίρι του 1955 ζγινε πρόςκλθςθ προσ τουσ επαγγελματίεσ τθσ 

Βζροιασ, οι οποίοι χρθςιμοποιοφςαν εκτάςεισ των πεηοδρομίων. Σ κάκε ζνασ, που 

χρθςιμοποιοφςε τμιμα του πεηοδρομίου, ιταν υποχρεωμζνοσ να δθλϊςει προσ τθν 

δθμοτικι αρχι τθν ζκταςθ, τθν οποία εκμεταλλευόταν προσ χριςθ. Χε περίπτωςθ 

που κάποιοσ επαγγελματίασ δεν ςυμμορφωνόταν με υποδείξεισ, προβλεπόταν θ 

επιβολι προςτίμου. Ξλείνοντασ, όλεσ οι δθλϊςεισ ζπρεπε να υποβλθκοφν βάςει του 

Ρ.Δ. υπ’ αρικμόν 3033/1954.   

     Εκτόσ των όςων προαναφζρκθκαν, κα αποτελοφςε ςοβαρι παράλειψθ αν δεν 

γινόταν λόγοσ για το ότι θ κυβζρνθςθ Υαπάγου διζκεςε ςτον διμο Βζροιασ το ποςό 

των 800.000.000 δραχμϊν, με  ςτόχο τθν ανζγερςθ προςφυγικϊν και λαϊκϊν 

κατοικιϊν. Ξάνοντασ χριςθ του ποςοφ αυτοφ, ο διμοσ Βζροιασ, από κοινοφ με τθν 

Ρομαρχία, οικοδόμθςαν 30 προςφυγικά ςπίτια ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα. 130 Σ 

υπουργόσ Βορείου Ελλάδασ Ανδρζασ Χτράτοσ είχε δθλϊςει, ότι ο αρικμόσ των 

ςπιτιϊν ςτο μζλλον, κα διπλαςιαηόταν. Ακόμθ, πιςτϊςεισ δόκθκαν και ςε άλλεσ 

περιοχζσ, όπωσ θ Ράουςα. Σι πιςτϊςεισ αυτζσ διατζκθκαν για τθν ανζγερςθ 100 

λαϊκϊν κατοικιϊν ςτθν πόλθ. Αξιοςθμείωτο είναι το ότι, ςε όλο το νομό Θμακίασ, ο 

αρικμόσ των λαϊκϊν και προςφυγικϊν κατοικιϊν ανιλκε γριγορα ςε 150.  

    Βζβαια, πραγματοποιικθκαν και άλλα ζργα υποδομισ ςτουσ προςφυγικοφσ 

ςυνοικιςμοφσ τθσ πόλθσ, όπωσ για παράδειγμα ςτισ Χαραντάβρυςεσ.Τμωσ,μζριμνα 

υπιρξε και για τθν καταςκευι λαϊκϊν οικιϊν και ςε άλλουσ οικιςμοφσ του νομοφ 

Θμακίασ, όπωσ ςτο Ρεόκαςτρο και τθν Ξουμαριά, ζργο, το οποίο ςυνολικά κόςτιςε 

200.000.000 δραχμζσ. 

     Αναμφίβολα, όλεσ οι ενζργειεσ, που προαναφζρκθκαν, δεν αποτελοφν μικρζσ 

επιτυχίεσ και μάλιςτα, πραγματοποιικθκαν από μία ςυντθρθτικοφ 

προςανατολιςμοφ κυβζρνθςθ, θ οποία, ςτο προεκλογικό πρόγραμμά τθσ, δεν είχε 

δϊςει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτο προςφυγικό ςτοιχείο εξ αρχισ. 

     Χτθν πόλθ τθσ Βζροιασ, όπωσ και τισ γειτονικζσ περιοχζσ, αποφαςίςτθκαν 

οικοδομικζσ επενδφςεισ. Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ, ηθτοφνταν ςυχνά 

κεφαλαιοφχοι, που, χάρθ ςτθν καταβολι χρθματικϊν ποςϊν, κα γινόταν απτι 

πραγματικότθτα θ κτίςθ νζων οικιϊν εντόσ πρόςφορων οικοπζδων. Για να ηθτιςουν 

πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι πιγαιναν ςτα γραφεία των τοπικϊν 

εφθμερίδων.131  

     Εκτόσ από κατοικίεσ χτίςτθκαν και δθμόςια κτίρια ςε οικιςμοφσ. Ζνα 

χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ περίπτωςθ του χωριοφ Υαλαιό Χκυλίτςι, οι 

κάτοικοι του οποίου ικελαν να αποκτιςουν το δικό τουσ κοινοτικό γραφείο. Επειδι 

όμωσ κεωρικθκαν ακατάλλθλα τα οικόπεδα, τα οποία είχαν υποδειχκεί,ο κάτοικοσ 

                                                           
130) Βλ. εφθμερίδα Νίκθ, φ. 15-11-1954. 
131) Βλ.εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 6-12-1954.   
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του χωριοφ Λ. Πουρτηίλασ προςζφερε δωρεάν δικό του οικόπεδο ζκταςθσ 400τ.μ. 

Ζτςι, αποφαςίςτθκε ότι ςε εκείνο το οικόπεδο κα οικοδομοφνταν το κοινοτικό 

κατάςτθμα του Υαλαιοφ Χκυλιτςίου.132 

    Ζνα άλλο κοινοτικό κτίςμα, το οποίο καταςκευάςτθκε εκείνθ τθν περίοδο, υπιρξε 

το κοινοτικό κατάςτθμα ςτον οικιςμό Υραςινάδα (Πεγάλο Αλάμπουρο θ παλιά 

ονομαςία) ςτθν Αλεξάδρεια. Ψα εγκαίνιά του ζγιναν ςτισ 12 Λανουαρίου 1955, 

παρουςία των κατοίκων του χωριοφ και του κοινοτάρχθ Γ. Υετικόπουλου.133  

    Ζνασ από τουσ πρϊτουσ- χρονολογικά- ςυνοικιςμοφσ, ςτον οποίο 

πραγματοποιικθκαν ζργα κοινισ ωφζλειασ υπιρξε θ Χαλκθδόνα. Ψα ζργα αυτά 

οφείλονται ςε πρωτοβουλία του τότε κοινοτάρχθ, Δ. Υεντεκίδθ. Αναλυτικότερα, 

αρχικά διεξιχκθ θ χαλικόςτρωςθ του κεντρικοφ δρόμου ςτο χωριό, με αποτζλεςμα 

να βαδίηουν χωρίσ προβλιματα οι κάτοικοι. Εκτόσ από τον κεντρικό δρόμο, 

καταςκευάςτθκαν υπόνομοι, ενϊ, ςυγχρόνωσ, βελτιϊκθκαν το γιπεδο και το 

ςχολείο 134.  

    Ακόμθ, θ ΩΥΕΠ, κατά τθν περίοδο διακυβζρνθςθσ του Υαπάγου, καταςκεφαςε, 

τθν άνοιξθ του 1953, γζφυρεσ ςτον οικιςμό εχαςμζνθ. Αναλυτικά, το χωριό 

απζκτθςε γζφυρεσ, οι οποίεσ καταςκευάςτθκαν ςτισ διαβάςεισ των αγροτικϊν 

δρόμων τθσ περιοχισ. Σι κάτοικοι και θ κοινοτικι αρχι του χωριοφ εξζφραςαν 

κερμζσ ευχαριςτίεσ προσ τισ αρχζσ του νομοφ, αλλά και ςτον διευκυντι τθσ ΩΥΕΠ, 

κ. Βαςιλειάδθ. Σι ευχαριςτίεσ αυτζσ δθμοςιεφκθκαν και  ςτον τοπικό Ψφπο. Ψθσ 

εποχισ. 135  

    Επιπροςκζτωσ, τον Απρίλιο του 1953, πραγματοποιικθκε θ ρυμοτόμθςθ του 

χωριοφ Γιδάσ, χάρθ ςε ενζργειεσ των τοπικϊν αρχϊν. Ξατά ςυνζπεια, ζνασ ακόμθ 

οικιςμόσ όδευε προσ τον εξωραϊςμό του.  Ζνασ ακόμθ οικιςμόσ, ςτον οποίο, κατά 

τθν περίοδο διακυβζρνθςθσ του «Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ» πραγματοποιικθκαν 

ζργα κοινισ ωφζλειασ, υπιρξε θ κοινότθτα Ξορυφι, που αρικμοφςε 2.500 

κατοίκουσ. Υιο αναλυτικά, χάρθ ςε ενζργειεσ του βουλευτι Χατηθδθμθτρίου, 

εγκρίκθκε δάνειο, ςυνολικοφ φψουσ 400.000 δραχμϊν. Ψο δάνειο αυτό  διατζκθκε 

για τον εκςυγχρονιςμό του οδικοφ δικτφου τθσ κοινότθτασ. Χυμπεραςματικά, θ 

επικοινωνία του χωριοφ Ξορυφι με τουσ υπόλοιπουσ οικιςμοφσ τθσ περιοχισ 

διευκολφνκθκε. Ψο αποτζλεςμα των ζργων υπιρξαν οι ευχαριςτίεσ του κοινοτάρχθ 

Ξορυφισ, Ξ. Φιλιππόπουλου, δθμοςιευμζνεσ ςτθν φιλοκυβερνθτικι εφθμερίδα 

«Ρίκθ».   

                                                           
132) Βλ εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 14-12-1953  
133) Βλ. εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ. 31-1-1955. 
134) Βλ. εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ. 26-1-1953.   
135) Βλ. εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ. 8-6-1953.  
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    Ακόμθ, χάρθ ςτθν παροχι ενόσ κονδυλίου από τθν κυβζρνθςθ, με τον τίτλο 

«Υρόνοια και Εργαςία», πραγματοποιικθκαν εργαςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ 

ςτθν επαρχιακι οδό, θ οποία ξεκινοφςε από τθν γζφυρα Ξοκκόβθ μζχρι τον οικιςμό 

του Δαςκίου ςτισ ορεινζσ περιοχζσ του νομοφ. Υαράλλθλα, χάρθ ςε ενζργειεσ του 

νομάρχθ απζκτθςε ςυγκοινωνία και θ εξαγωγι των αγροτικϊν προϊόντων του 

χωριοφ κατζςτθ πιο εφκολθ. 

Εκτόσ των όςων προαναφζρκθκαν, αξιόλογεσ προςπάκειεσ ανζγερςθσ 

οικιϊν ζγιναν ςτο γραφικό χωριό θρολίβαδο, επειδι πολλζσ από τισ οικίεσ είχαν 

καταςτραφεί κατά τθ διάρκεια τθσ Ξατοχισ από τισ δυνάμεισ του Άξονα, αλλά και 

κατά τον Εμφφλιο. 

    Ψα Φιηϊματα υπιρξαν ζνασ ακόμθ κοντινόσ οικιςμόσ ο οποίοσ αντιμετϊπιηε 

προβλιματα. Υιο αναλυτικά, δεν είχε επαρκι επικοινωνία,  λόγω τθσ μθ φπαρξθσ 

ενόσ ςφγχρονου δρόμου. Τμωσ, χάρθ ςε ενζργειεσ του νομάρχθ, Ξ. Ψοφπτςθ, 

ορίςτθκε λεωφορείο, με ςκοπό να βελτιωκεί θ ςυγκοινωνία του136. Ψο λεωφορείο 

υπιρξε προςφορά του Βεροιϊτθ γιατροφ, Βας. Ξουτςαντά. Αργότερα, θ κυβζρνθςθ 

του «Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ» ενζκρινε πιςτϊςεισ για τθν καταςκευι οδικϊν αξόνων 

ςτθν ευρφτερθ περιοχι και όπωσ αναμενόταν, θ ςυγκοινωνία του ςυγκεκριμζνου 

χωριοφ με τισ πόλεισ και τα χωριά βελτιϊκθκε εντυπωςιακά.  

    Υαράλλθλα, χάρθ ςε ενζργειεσ τθσ κυβζρνθςθσ, το 1955 καταςκευάςτθκε και 

χαλικοςτρϊκθκε το οδικό δίκτυο του οικιςμοφ Αγκακιά. Ψο ζργο υπιρξε αξιζπαινο 

και τα εφςθμα αποδόκθκαν ςτον κοινοτάρχθ του χωριοφ, Χριςτόδουλου Αργυριάδθ, 

αλλά και ςε όλουσ τουσ κατοίκουσ, οι οποίοι ςυνζβαλαν για τθν αποπεράτωςθ του 

ςυγκεκριμζνου ζργου.   

   Άλλο χωριό, για το οποίο ζπρεπε να μεριμνιςουν οι αρχζσ, οι οποίεσ ανικαν ςτο 

κυβερνϊν κόμμα, υπιρξε το Ρεόκαςτρο. Για το Ρεόκαςτρο, εκτόσ από τισ κατοικίεσ, 

που καταςκευάςτθκαν εκεί, επιτακτικι ανάγκθ αποτελοφςε και θ καταςκευι 

υδραγωγείου. Για το λόγο αυτό, τον Λανουάριο του 1955, οι κάτοικοι ηιτθςαν από 

τον βουλευτι Χατηθδθμθτρίου να προχωριςει θ μελζτθ για τθν αποπεράτωςι 

του,137 ενϊ,  κατά τθν ίδια περίοδο, με πρωτοβουλία του δθμάρχου Βζροιασ, Α. 

Ξεμεντηζ, άρχιςε να καταςκευάηει το δρόμο, ο οποίοσ ζνωνε τον οικιςμό Πζςςθ με 

ςθμαντικι παρουςία ςτον αγροτικό τομζα, με τθν πόλθ 138. 

                                                           
136)Ψο ΞΨΕΟ Ρ.Θμακίασ ιδρφκθκε ωσ νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου με τθν εφαρμογι του 
νόμου 2119/24-4-1952 «περί των λεωφορείων αυτοκινιτων ςυγκοινωνιϊν» με ςκοπό «τθν 
εξυπθρζτθςι τθσ υπεραςτικισ επιβατικισ ςυγκοινωνίασ μεταξφ πόλεων ι κομϊν δι’ αυτοκινιτων 
μεταφορά επιβατϊν επί κομίςτρω». Βλ. Αντϊνθσ  Π. Ξολτςίδασ, Ιςτορία τθσ Βζροιασ και τθσ περιοχισ 
με παράλλθλθ τοπογραφία τθσ πόλθσ,ό.π,ςελ.1294. 
137) Βλ. εφθμερίδα Νίκθ, φ. 17-1-1955.  
138) Βλ. εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 16-5-1955.  
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    Αξίηει να μνθμονευκεί και ζνα ακόμθ ζργο υποδομισ, το οποίο καταςκευάςτθκε 

ςτον οικιςμό Βρυςάκι, τθν άνοιξθ του 1955. Αναλυτικότερα, υπιρξε θ πρϊτθ 

κοινότθτα ςτθν περιοχι τθσ Βζροιασ, θ οποία, χάρθ ςε ενζργειεσ του κοινοτάρχθ 

αλλά και των κατοίκων τθσ, δθμιοφργθςε ζναν ωραίο κιπο μπροςτά από το νζο 

κοινοτικό κατάςτθμα του χωριοφ.139 Χάρθ ςτθν καταςκευι αυτι, οι κάτοικοι τθσ 

κοινότθτασ κατάφεραν να αποκτιςουν ζναν χϊρο πραςίνου, που κα χρθςίμευε για 

τουσ περιπάτουσ τουσ.  

     Επιπλζον, ζνα άλλο χωριό, το οποίο παρουςίαςε και αξιοπρόςεκτθ οικοδομικι 

άνκθςθ, υπιρξε το Πακροχϊρι, το οποίο βρίςκεται ανατολικά τθσ Βζροιασ ςε 

απόςταςθ περίπου 8 χιλιομζτρων . Δείγμα του οικοδομικοφ οργαςμοφ υπιρξε το 

κοινοτικό κατάςτθμα του Πακροχωρίου, το οποίο προκάλεςε τον καυμαςμό όςων 

κινοφνταν ςτο δρόμο προσ Κεςςαλονίκθ. Τμωσ, τθν ίδια περίοδο ο οικιςμόσ 

αντιμετϊπιηε προβλιματα με το υδραγωγείο του. Υαρά τισ δυςκολίεσ, το δραςτιριο 

κοινοτικό ςυμβοφλιο ζλαβε μζτρα για τθν πραγματοποίθςθ επιςκευϊν ςτο 

υδραγωγείο. 

   Πία ακόμθ κίνθςθ, θ οποία αποςκοποφςε ςτθ βελτίωςθ δρόμων, υπιρξε θ 

χαλικόςτρωςθ ςτουσ δρόμουσ του χωριοφ Ψρίλοφοσ, που πραγματοποιικθκε τον 

Λοφνιο του 1955. Θ χαλικόςτρωςθ οφείλεται, ςε μεγάλο βακμό, ςτον κοινοτάρχθ του 

χωριοφ, Αναργ. Υαπαδίκθ, που εργάςτθκε ο ίδιοσ για τθν ταχφτερθ δυνατι 

αποπεράτωςθ του ζργου. Ψο παράδειγμα του δραςτιριου κοινοτάρχθ 

ακολοφκθςαν οι κοινοτικοί άρχοντεσ και οι κάτοικοι του χωριοφ.  

   Σλοκλθρϊνοντασ, θ τεράςτια προςφορά τθσ κυβζρνθςθσ Υαπάγου ςτο νομό 

Θμακίασ και ιδιαίτερα, ςτον τομζα των δθμοςίων ζργων,  αναγνωρίςτθκε με τθν 

ανακιρυξθ του υπουργοφ Δθμοςίων Ζργων τθσ κυβζρνθςθσ Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ, 

Ξωνςταντίνου Ξαραμανλι, ωσ επίτιμου δθμότθ τθσ πόλθσ (ψιφιςμα τθσ 16θσ 

Παΐου 1955)140.  

    Ψο ςυγκεκριμζνο ψιφιςμα υπιρξε πρόταςθ του δθμάρχου Κ. Κεμελι και,  αφοφ 

εγκρίκθκε, υπογράφκθκε από τον πρόεδρο του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου Βζροιασ, Αλ. 

Χατηθκοκόλθ. Σ υπουργόσ παρζλαβε το ψιφιςμα ανακιρυξθσ κατά τθν επίςκεψι 

του ςτθν πόλθ, ςτισ 2 Λουνίου του 1955. Ψζλοσ, ασ ςθμειωκεί ότι θ κοινι επίςκεψθ 

των Γ. Φάλλθ και Ξ. Ξαραμανλι δεν ιταν θ πρϊτθ, κακϊσ είχε προθγθκεί θ 

επίςκεψθ του υπουργοφ Εςωτερικϊν, Ξ. Ρικολίτςα, ςτισ 25 Παΐου. 

     Αναντίρρθτα, ςτθν Βζροια και τισ γειτονικζσ περιοχζσ πραγματοποιικθκε μία 

πλθκϊρα δθμοςίων ζργων, θ οποία βελτίωςε ςε μεγάλο βακμό τθ ηωι των 

κατοίκων, αλλά, δυςτυχϊσ, δεν λφκθκαν όλα τα προβλιματα. Σ Ψφποσ ζκιγε ςυχνά 

ηθτιματα που αφοροφςαν τθν διαβίωςθ των πολιτϊν και πωσ αυτι κα γινόταν αυτι 

                                                           
139) Βλ. εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 9-5-1955.  
140) Βλ. εφθμερίδα Νίκθ, φ. 23-5-1955  
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καλφτερθ.Για παράδειγμα, αντικείμενο ςυηιτθςθσ υπιρξε ςυχνά το μπροςτινό 

τμιμα των Δθμοτικϊν Χφαγείων Βζροιασ,το οποίο βριςκόταν ςε άκλια κατάςταςθ, 

εξαιτίασ των ομβρίων υδάτων. Για να αποφευχκεί αφενόσ θ καταςτροφι του και 

αφετζρου, να προαςπιςτεί θ υγεία των εργαηομζνων ςτα Χφαγεία, ιταν 

υποχρεωτικι θ λιψθ δραςτικϊν μζτρων.  

   Ακόμθ, δεν λφκθκε οριςτικά το πρόβλθμα του εξωραϊςμοφ τθσ περιοχισ, που 

βριςκόταν κοντά ςτον ναό του Αγίου Αντωνίου, ζνα αίτθμα που είχε εκφραςτεί όχι 

μόνο από τουσ κατοίκουσ τθσ Βζροιασ, αλλά και από το Εκκλθςιαςτικό Χυμβοφλιο. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι για τθν επίτευξθ του προαναφερκζντοσ ςτόχου, απαραίτθτθ 

κρίκθκε θ  κατεδάφιςθ του Επιτροπικοφ κτιρίου. Τπωσ αναμενόταν, ορίςτθκε ότι 

όςοι κα ηθμιϊνονταν από τθν επικείμενθ κατεδάφιςθ, κα αποηθμιϊνονταν. Υαρά τθ 

λιψθ απόφαςθσ, τθν 3θ Φεβρουαρίου 1955, καμία  ενζργεια δεν είχε 

πραγματοποιθκεί μζχρι το καλοκαίρι του 1955 ωσ προσ τον κακοριςμό του φψουσ 

των αποηθμιϊςεων.   

    Επίςθσ, προβλιματα δθμιουργοφςε θ κατάςταςθ ςτον κεντρικό δρόμο τθσ 

Βζροιασ,τθ λεγόμενθ ςιμερα Ξεντρικισ και τον περιφερειακό, με αποτζλεςμα να 

κεωρείται αδφνατθ θ κυκλοφορία οχθμάτων και πεηϊν. Σ τοπικόσ Ψφποσ απαιτοφςε 

από τον διμαρχο να λάβει δραςτικά μζτρα, ϊςτε να βελτιωκεί θ κατάςταςθ των 

δρόμων, διότι και οι δφο δρόμοι χρθςιμοποιοφνταν ςυχνά και ωσ δρόμοι 

περιπάτου. Τμωσ, από τθν άλλθ, δεν υπιρχαν οι κατάλλθλοι μθχανικοί για τθν 

εκτζλεςθ ενόσ τζτοιου ζργου. Για το ςκοπό αυτό, ο Ψφποσ τθσ Θμακίασ, το 1955, 

ζκανε ζκκλθςθ προσ τον υπουργό Δθμοςίων Ζργων, Ξ. Ξαραμανλι, ϊςτε ο 

τελευταίοσ να ςτείλει μθχανικοφσ, οι οποίοι κα απαςχολοφνταν ςτα τεχνικά ζργα 

τθσ Βζροιασ.141  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141) Βλ.  εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 25-7-1955.  
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2.3.6. Πολιτιςμόσ: 

     Θ περίοδοσ διακυβζρνθςθσ του Υαπάγου χαρακτθρίηεται και από πολιτιςτικζσ 

ανθςυχίεσ κα λζγαμε για τθν Βζροια,μια πόλθ που δίκαια ςιμερα χαρακτθρίηεται 

πολυπολιτιςμικι. Αρχικά, ςτισ 26 Σκτωβρίου 1953, δθμοςιεφκθκε άρκρο ςτον Ψφπο 

τθσ Θμακίασ, με το οποίο εγειρόταν κζμα ανζγερςθσ ενόσ ανδριάντα του Π. 

Αλεξάνδρου.142 Θ αρμόδια υπθρεςία του υπουργείου Υαιδείασ ζλαβε το ηιτθμα 

υπόψιν τθσ, αλλά, εξαιτίασ οικονομικϊν δυςκολιϊν, αδυνατοφςε να προβεί ςτισ 

ενζργειεσ, οι οποίεσ απαιτοφνταν για τθν ανζγερςθ του ανδριάντα. Υάντωσ, το 

υπουργείο ηθτοφςε τθν λιψθ μζτρων από τουσ διμουσ και τισ κοινότθτεσ τθσ 

περιοχισ. Ακόμθ, οι κάτοικοι κεωροφςαν ωσ υποχρεωτικό να γίνει θ ανζγερςθ, 

αλλά, κατά βάςθ, να ςτθριχκεί ςτθν ιδιωτικι πρωτοβουλία.  

   Χτα τζλθ Παΐου του 1954, πραγματοποιικθκε αναςκαφι ςτο οικόπεδο του κ. 

Χόλωνα Οθμνιϊτθ, που βριςκόταν απζναντι από τθν ιδιωτικι κλινικι του κ. Χόλωνα 

Αντωνιάδθ. Χαφζςτερα, εκεί ανακαλφφκθςαν τα κεμζλια ενόσ αρχαίου 

οικοδομιματοσ, κολοςςιαίων διαςτάςεων. Ειδικότερα, βρζκθκε ςε άριςτθ 

κατάςταςθ μία βάςθ αμφικίονα, θ οποία αποτελεί εξαίρετο δείγμα τθσ ελλθνιςτικισ 

τζχνθσ. Ακόμθ, ςε οικοδομι, που ανεγειρόταν χάρθ ςε ενζργειεσ τθσ 

καταςκευαςτικισ εταιρείασ Ανδρεάδθ- Πεϊμαρίδθ, βρζκθκαν αρχαία 

ανυπολόγιςτθσ αξίασ, τα οποία ςυγγζνευαν ωσ προσ τθ χρονολογία με αυτά, που 

είχαν ανακαλυφκεί ςτο οικόπεδο του κ. Οθμνιϊτθ.  

    Αξιοςθμείωτο είναι ότι οι χρονολογιςεισ των ευρθμάτων διενεργικθκαν με τθν 

ςχετικι μζκοδο, διότι πραγματοποιικθκε ςφγκριςθ με τα ευριματα από το 

ανάκτορο ςτον οικιςμό Υαλατίτςια. Ξοντά ςτθν πιλινθ υδρορροι του ανακτόρου 

βρζκθκε μία καυμάςια λεοντοκεφαλι, αλλά και μία μαρμάρινθ κεφαλι άνδρα. 

Υαράλλθλα, ανακαλφφκθκαν και άλλα ανάγλυφα, τα οποία χρονολογοφνται και 

αυτά ςτθν αλεξανδρινι εποχι.  

     Επίςθσ, κατά τθ διεξαγωγι εργαςιϊν ςτουσ υπονόμουσ τθσ οδοφ Πθτροπόλεωσ, 

ανακαλφφκθκε τμιμα μίασ αρχαίασ οδικισ αρτθρίασ, που χρονολογείται ςτθν 

περίοδο τθσ κατάκτθςθσ από τουσ Φωμαίουσ. 143  Ψο ζργο είναι ζνα μοναδικό 

τεχνοφργθμα, αποτελοφμενο από τεράςτιεσ λίκινεσ πλάκεσ και αυλακϊςεισ, οι 

οποίεσ είχαν προκλθκεί από τθ διζλευςθ αρμάτων και αμαξϊν. Επιπλζον, κατά τθν 

αναςκαφι τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπονόμου ανακαλφφκθκαν και άλλα ευριματα.   

    Χφμφωνα με τισ πλθροφορίεσ, τισ οποίεσ ζδωςε θ αρχαιολογικι ομάδα, που 

βριςκόταν υπό τθν κακοδιγθςθ του εφόρου αρχαιοτιτων, Φϊτθ Υζτςα, τα 

προαναφερκζντα ευριματα αποτελοφν τα αρχαιότερα, τα οποία είχαν βρεκεί ωσ 

                                                           
142) Βλ.  εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 26-10-1953.  
143) Για τουσ Φωμαίουσ ςτθν Πακεδονία, βλ και Walbank, F. Μακεδονία: 4000 χρόνια ιςτορίασ και 
πολιτιςμοφ,1985, ςελ. 61.  
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τότε ςτθν πόλθ τθσ Βζροιασ. Επίςθσ, βοικεια ωσ προσ τα ευριματα προςζφερε ο 

πολιτικόσ μθχανικόσ, Χωκράτθσ Υαπαγεωργίου, ο οποίοσ αποκατζςτθςε τα 

ευριματα μζςω των ςχεδίων του ςε μακζτεσ. 

    Φυςικά, κα ιταν παράλειψθ αν δεν αναφζραμε ότι ιδιαίτερο ενδιαφζρον 

επζδειξε θ Εφορεία Αρχαιοτιτων τθσ περιοχισ, αλλά και οι αρμόδιεσ αρχζσ.  Για τα 

πρόςφατα ευριματα από τθν πόλθ τθσ Βζροιασ, αναφζρκθκε ότι, ωσ γνωςτόν, θ 

Εφορεία Αρχαιοτιτων Βζροιασ κάνει ευςυνείδθτα το κακικον τθσ, αλλά είναι 

υποχρεωτικι και θ ςυμβολι των τοπικϊν αρχϊν. Ακριβζςτερα, ο διμοσ Βζροιασ, 

από κοινοφ με τθν νομαρχία Θμακίασ δεν ζπρεπε να κάβουν τα ευριματα, που κα 

ανακαλφπτονταν ςτο μζλλον, αλλά να ςυγκεντρϊνονταν ςε ειδικά διαμορφωμζνο 

χϊρο, ςτον περίβολο του ναοφ Ξυριωτίςςθσ, ςτουσ Αγίουσ Αναργφρουσ.  

    Υαράλλθλα, από τα τζλθ Παΐου του 1954, το υπουργείο εκνικισ Υαιδείασ είχε 

εγκρίνει τθ διεξαγωγι αναςκαφϊν ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Βεργίνασ, ο οποίοσ 

βρίςκεται κοντά ςτθν πόλθ τθσ Βζροιασ. 144 Ψθ χρθματοδότθςθ τθσ αναςκαφισ τθν 

είχε αναλάβει κυρίωσ το ίδρυμα Singer-Polignac. Επίςθσ, επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ 

των αναςκαφϊν κα ιταν, παρά το προχωρθμζνο τθσ θλικίασ του, ο ακαδθμαϊκόσ 

κακθγθτισ Ξ. Φωμαίοσ και βοθκόσ του, ο ζφοροσ αρχαιοτιτων Χ. Πακαρόνασ. Θ 

αναςκαφι τθσ Βεργίνασ διεξιχκθ με ταχείσ ρυκμοφσ και ανακαλφφκθκαν πολλά 

ευριματα ανυπολόγιςτθσ αξίασ. Χυγκεκριμζνα, ανακαλφφκθκαν επιςτφλια και 

γείςα μεγάλθσ αξίασ και μάλιςτα, ςε άριςτθ κατάςταςθ. Επίςθσ, επιδίωξθ του 

αρχαιολογικοφ ςυνεργείου υπιρξε θ αναςτιλωςθ του ανακτόρου των Αιγϊν, όπου 

ο Φίλιπποσ Β’ γιόρταςε το γάμο τθσ κόρθσ του με τον Αλζξανδρο τθσ Θπείρου.145 

Ψζλοσ, ςθμειϊνεται ότι τον Ξ. Φωμαίο διαδζχκθκε ςτθν αναςκαφι τθσ Βεργίνασ ο Γ. 

Ππακαλάκθσ, πρϊθν επικεφαλισ των αναςκαφϊν ςτο Δίον  και το ζργο αυτό 

αποπερατϊκθκε αργότερα το 1974, από τον Π. Ανδρόνικο.  

     Σι αναςκαφζσ ςυνεχίςτθκαν και τουσ επόμενουσ μινεσ και δεν ανακαλφφκθκαν 

μόνο ςτθν Βζροια ευριματα, αλλά και ςε άλλεσ, γειτονικζσ περιοχζσ. 

Αναλυτικότερα, ςτο ςθμείο όπου υπάρχουν τα κοινά ςφνορα των κοινοτιτων 

Ξοπάνου, Οευκαδίων και Χαρίεςςθσ, επί τθσ επαρχιακισ οδοφ Ράουςα- Χαρίεςςθσ, 

ανακαλφφκθκε ζνα μεγάλο ταφικό μνθμείο, δφο ορόφων, το οποίο ιταν πλοφςια 

διακοςμθμζνο. Αναμφίβολα, οι αναςκαφείσ οδθγικθκαν ςτο ςυμπζραςμα ότι 

πρόκειται για ζνα μνθμείο, το οποίο κακιςτοφςε τθν περιοχι ωσ ζδρα μίασ 

κοςμοκρατορίασ, κατά τθν ελλθνιςτικι εποχι. Επιπλζον, λόγω του χειμϊνα, τα 

ευριματα ζπρεπε να φυλαχκοφν. 146  Ασ ςθμειωκεί ότι θ αναςκαφι δεν είχε 

ολοκλθρωκεί, αλλά κα ςυνεχιηόταν και το επόμενο χρονικό διάςτθμα, ϊςτε να 

ανακαλυφκοφν περιςςότερα ευριματα.  

                                                           
144) Βλ. εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 31-5-1954.  
145) Βλ. και http//www.odyssusculture/ Vergina 
146) Βλ. εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 1-11-1954.  
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     Επιπροςκζτωσ, μζριμνα υπιρξε και για τθν προςταςία των κειμθλίων με τθν 

επιβολι αυςτθρϊν ποινϊν ςτουσ παραβάτεσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα 

αποτελεί,θ φυλάκιςθ πζντε μθνϊν και θ επιβολι προςτίμου 2.500 δραχμϊν το 

Πάιο του 1955 ςε κάτοικο του χωριοφ Χαρίεςςα,επειδι κατζςτρεψε αρχαιολογικά 

κειμιλια,τα οποία είχαν ανακαλυφκεί. 

     Ξλείνοντασ τα περί αναςκαφϊν, αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα ευριματα από το 

παρελκόν τθσ περιοχισ αποτελοφςε βαςικι αιτία, ϊςτε θ περιοχι τθσ Βζροιασ να 

αποτελζςει «πόλο ζλξθσ» για πολλοφσ τουρίςτεσ, γεγονόσ το οποίο κα ενίςχυε 

ςθμαντικά τθν οικονομία τθσ περιοχισ. Θ πραγματικότθτα «επαλικευςε» αυτιν τθν 

προςδοκία, επειδι, ςτα χρόνια που ακολοφκθςαν, θ περιοχι, που διακζτει και 

ςιμερα πλικοσ αρχαίων μνθμείων αναπτφχκθκε ςτον τομζα του μορφωτικοφ 

τουριςμοφ.  Υαράλλθλα, το φυςικό κάλλοσ ςτθν περιοχι τθσ Βζροιασ τθν ανζδειξε 

ωσ πρϊτθ επιλογι για τουσ λάτρεισ του χειμερινοφ και φυςιολατρικοφ 

τουριςμοφ.147  

    Ξατά τθν περίοδο πρωκυπουργίασ του Υαπάγου, αλλά και λίγο αργότερα, ο 

φίλεργοσ βουλευτισ Θμακίασ, Δ. Χατηθδθμθτρίου, υπιρξε ο ακρογωνιαίοσ λίκοσ, 

για τθν τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ του Χελίου. Υιο αναλυτικά, για τθν 

επίτευξθ των ςτόχων, αποπεράτωςε τθν πφλθ ειςόδου των επίδοξων ακλθτϊν, 

δθμιοφργθςε ζνα ξενοδοχειακό κατάλυμα και ξφλινο περίπτερο και διαμόρφωςε τισ 

διαδρομζσ των χιονοδρόμων. Υλθν των προαναφερκζντων, εξαςφάλιςε επαρκι 

φδρευςθ για τθν κοινότθτα Ξάτω Βερμίου. Πετά τθν εκτζλεςθ των ςυγκεκριμζνων 

ζργων, οι κάτοικοι τθσ ευρφτερθσ περιοχισ κζλθςαν να ευχαριςτιςουν τον εν λόγω 

βουλευτι, μζςω μίασ επιςτολισ, που δθμοςιεφκθκε ςτον Ψφπο τθσ Θμακίασ. Ακόμθ, 

ο κ. Χατηθδθμθτρίου δζχτθκε τα εφςθμα, τα οποία του αποδόκθκαν από το Εκνικό 

Μδρυμα.   

    Χτα πλαίςια μίασ γενικότερθσ πολιτικισ ανφψωςθσ, τον Λοφλιο του 1954, μία 

μικρι ομάδα, αποτελοφμενθ από δθμότεσ τθσ Βζροιασ, ίδρυςε τθν «Φιλαρμονικι 

Χχολι Βζροιασ», με ςτόχο τθν εκμάκθςθ μουςικισ από τουσ πολίτεσ. Θ απόφαςθ θ 

οποία ςϊηεται μαηί με τον κανονιςμό λειτουργίασ τθσ (2-11-1953) τθσ 

φιλαρμονικισ, δθμοςιεφκθκε και ςτθν Εφθμερίδα τθσ κυβερνιςεωσ 148.  

     Επίςθσ, τα ςχολεία τθσ Θμακίασ ςυμμετείχαν ενεργά ςτθν πολιτιςτικι και 

πνευματικι αναςυγκρότθςθ τθσ πόλθσ. Αναφζρονται γυμναςτικζσ επιδείξεισ του 

Γυμναςίου Βζροιασ και ςυναυλίεσ των μακθτϊν. Σι ςχολικζσ εκδθλϊςεισ, μουςικοφ 

ι γυμναςτικοφ περιεχομζνου, προκαλοφςαν ςυνεχϊσ το ενδιαφζρον των τοπικϊν 

αρχϊν, προεξάρχοντοσ του νομάρχθ Θμακίασ, Ξ. Ψςοφπτςθ.   

                                                           
147) Βλ. Χ. Κεοφανίδθ, Μακεδονία:4000 χρόνια ιςτορίασ και πολιτιςμοφ, ό.π, ςελ. 417.  
148) Βλ. εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 12-7-1954  
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    Φυςικά, ακλθτικοφσ αγϊνεσ πραγματοποιοφςαν και οι ςτρατεφςιμοι. Σι αγϊνεσ 

τουσ παρουςίαηαν μεγάλο ενδιαφζρον και εξαιτίασ τθσ ςπουδαιότθτασ, πλικοσ 

κόςμου ςυνζρρεε για να τουσ παρακολουκιςει ςτον αφλειο χϊρο του Γυμναςίου 

Βζροιασ.  

    Εκείνθ τθν περίοδο, άρχιςαν να καταςκευάηονται ακλθτικοί χϊροι, με ςτόχο τθν 

ανάπτυξθ του ακλθτιςμοφ. Απτό παράδειγμα αποτελεί το Εκνικό Γυμναςτιριο τθσ 

πόλθσ, το οποίο ξεκίνθςε να οικοδομείται κατά τθ δθμαρχία του Α. Ξαρατηόγλου, ο 

οποίοσ ςτο παρελκόν, χρθμάτιςε ζφοροσ τθσ επιτροπισ ανζγερςθσ 

Γυμναςτθρίου149. Βζβαια, ςτο πρόγραμμα των δφο βαςικϊν υποψθφίων για τθ 

δθμαρχία Βζροιασ κατά τισ εκλογζσ του 1954- Αντ. Ξεμεντηζ και Αναςτ. 

Ξαρατηόγλου- υπιρχε, μεταξφ άλλων, και θ αποπεράτωςθ του Γυμναςτθρίου, αλλά 

και θ καταςκευι ενόσ ςφγχρονου Δθμοτικοφ ςταδίου εντόσ του ζτουσ 1955150.  

    Ακόμα,αξίηει να επιςθμανκεί ότι τον Παϊο του 1955, ο μθχανικόσ Χωκράτθσ 

Υαπαγεωργίου με δικζσ του ενζργειεσ εξαςφάλιςε δάνειο, ςυνολικοφ φψουσ 75.000 

δραχμϊν, αποςκοπϊντασ ςτθν τοποκζτθςθ κερκίδων εντόσ του γυμναςτθρίου. 

Χφμφωνα με τον τοπικό Ψφπο τθσ εποχισ, ο κ. Υαπαγεωργίου είχε ςυνδράμει 

αφιλοκερδϊσ και για άλλα ζργα, τα οποία απζβλεπαν ςτθν αποπεράτωςθ του 

Γυμναςτθρίου. 

    Σλοκλθρϊνοντασ τα του ακλθτιςμοφ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι ακλθτζσ από τθν 

Βζροια λάμβαναν μζροσ και ςε πανελλινιουσ ακλθτικοφσ αγϊνεσ. Χτουσ αγϊνεσ 

αυτοφσ ςυμμετείχαν και Ξφπριοι, αλλά και ομογενείσ ακλθτζσ από τισ ελλθνικζσ 

παροικίεσ τθσ Αιγφπτου.    

   Υαράλλθλα, ςτθν Βζροια λειτοφργθςε για πρϊτθ φορά ο κινθματογράφοσ «Χταρ», 

το 1953, ο οποίοσ είχε χειμερινι αίκουςα, χωρθτικότθτασ 270 κζςεων και υπαίκριο 

χϊρο που χρθςιμοποιοφνταν ωσ κερινόσ.Υαλιότερα, ο χϊροσ του κθνθματογράφου 

αποτελοφςε χοιροςτάςιο,ενϊ αργότερα κατά τθ διάρκεια τθσ Ξατοχισ θ 

Φιλόπτωχοσ Αδελφότθσ Ξυριϊν,μζλοσ τθσ οποία υπιρξε θ ιδιοκτιτρια του χϊρου,θ 

κα. Βλαχογιάννθ, μοίραηε τρόφιμα και ροφχα ςτουσ πολίτεσ τθσ Βζροιασ.Πάλιςτα, θ 

διεφκυνςθ του κινθματογράφου ενίςχυςε οικονομικά τον αγϊνα των Ξυπρίων κατά 

των Βρετανϊν.Για τθν ακρίβεια,διατζκθκαν 1500 δραχμζσ απο τισ ειςπράξεισ τθσ 

προβολισ τθσ ταινίασ, «Σ Χιτϊν».Χτο ίδιο κτίριο επί τθσ οδοφ Πθτροπόλεωσ,το 1957 

ιδρφκθκε ο ΨΣΒ (τουριςτικόσ όμιλοσ Βζροιασ)151.Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, ο πρϊτοσ 

και δθμοφιλζςτεροσ κινθματογράφοσ εκείνθσ τθσ εποχισ ςτθν πόλθ τθσ Βζροιασ, 

υπιρξε το «Ηάππειον» (1925), ζνασ χειμερινόσ κινθματογράφοσ. Ακόμθ, υπιρξε με 

ιδιωτικι πρωτοβουλία θ δυνατότθτα ανζγερςθσ κερινοφ κινθματογράφου ςτο 

                                                           
149) Βλ εφθμερίδα Νίκθ, φ. 18-10-1954  
150) Βλ. εφθμερίδα «Θαρραλζοσ», φ. 17-11-1954. 
151) Βλ. Ππζτςα Σλ.,(2016)Σι Δρόμοι τθσ πόλθσ,Χρονικά Ιςτορίασ και Ρολιτιςμοφ Ν. Ημακίασ, 
τεφχ.30,ςελ.10,ανακτικθκε από: ΔΞΒΒΕ (ψθφιακό υλικό). 
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πάρκο τθσ «Ελθάσ»,όμωσ απορρίφκθκε θ ςχετικι πρόταςθ από το δθμοτικό 

ςυμβοφλιο με τθν αιτιολογία ότι περιοριηόταν κατά πολφ ο χϊροσ του ομϊνυμου 

εξοχικοφ κζντρου152. Ψθν ίδια χρονιά ξεκίνθςε για πρϊτθ φορά να λειτουργεί 

κινθματογράφοσ και ςτθν πόλθ των Γιαννιτϊν.153   

    Άλλθ μαρτυρία για τθν πολιτιςτικι ανφψωςθ τθσ Βζροιασ κατά τθν εποχι 

διακυβζρνθςθσ του «Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ» υπιρξε ο κρθςκευτικόσ και 

πολιτιςτικόσ ςφλλογοσ «Απόςτολοσ Υαφλοσ». Σ ςφλλογοσ αποςκοποφςε ςτθν 

ενθμζρωςθ για τα προβλιματα των νζων, ενϊ, από τουσ τακτικότερουσ ακροατζσ 

του υπιρξαν πολλοί γονείσ και κθδεμόνεσ μακθτϊν. Χυχνά, τα κζματα που 

ςυηθτοφνταν εκεί ιταν πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ.    

    Σ ςφλλογοσ «Απόςτολοσ Υαφλοσ» μερίμνθςε και για τον εξωραϊςμό του Βιματοσ 

του Αποςτόλου Υαφλου, μία ενζργεια ςτθν οποία είχε ιδθ προβεί ο βουλευτισ 

Χατηθδθμθτρίου από το 1954. Υιο ςυγκεκριμζνα, ςτα τζλθ Απριλίου του 1955, θ 

εκπρόςωποσ του ςυλλόγου, Τλγα Πιχαθλίδου, ιρκε ςε ςυνεννόθςθ με τον γλφπτθ, 

Λωάννθ Χειλαδάκθ, για τθν επιςκευι του ιεροφ μνθμείου. Σι επιςκευζσ,βάςει τθσ 

ςυμφωνίασ, ζπρεπε να είχαν ολοκλθρωκεί μζχρι τισ 22 Λουνίου του ίδιου ζτουσ. 154 

Υράγματι, ςτισ 29 Λουνίου του 1955, τθν θμζρα τθσ εορτισ των αγίων Υζτρου και 

Υαφλου, πραγματοποιικθκε πανθγυρικι κεία λειτουργία ςτο επιςκευαςμζνο πλζον 

μνθμείο,ενϊ κατά τθν επίςκεψθ του ςτθ Βζροια ο Υατριάρχθσ Ακθναγόρασ τίμθςε 

τθν Τλγα Πιχαθλίδου με τον τίτλο τθσ Αρχόντιςςασ του Σικουμενικοφ Κρόνου μετά 

του Χταυροφ και Διπλϊματοσ155.  

    Πία ακόμθ ενζργεια, θ οποία ςχετιηόταν με τον πολιτιςμό τθσ Βζροιασ, υπιρξε θ 

τοποκζτθςθ μίασ προτομισ του πεηογράφου και πρϊτου προζδρου τθσ Διεκνοφσ 

Σλυμπιακισ Επιτροπισ, Δθμθτρίου Βικζλα, τον Λοφλιο του 1955 ςτθν περιοχι του  

τθσ Ελθάσ. Τμωσ, «θ ενζργεια αυτι ζγινε αυτόβουλα και δεν προςκλικθκαν οι 

αρχζσ και οι πολίτεσ τθσ πόλθσ, με ςκοπό να ενθμερωκοφν οι νεότεροι για το ποιοσ 

υπιρξε ο Δ. Βικζλασ».156 

     Ακόμθ, ςθμαντικι για τον πολιτιςμό υπιρξε θ ςυμβολι του Γυμναςίου από το  

Γιδά. Χαφζςτερα,  οι μακθτζσ του Γυμναςίου παρουςίαηαν κεατρικά ζργα, τα οποία 

ζγραφε και ςκθνοκετοφςε ο ίδιοσ ο διευκυντισ του ςχολείου, Γ. Ψυχοφλασ, με κζμα 

τισ εκνικζσ επετείουσ τθσ 25θσ Παρτίου και τθσ 28θσ Σκτωβρίου. Επίςθσ, αξίηει να 

μνθμονευκοφν οι χορευτικζσ επιδείξεισ, οι οποίεσ λάμβαναν χϊρα ςτο χωριό. 

Υαράλλθλα, χοροφσ και πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ διοργάνωνε και ο ςφλλογοσ 

                                                           
153) Χχετικι με το κζμα είναι θ υπ’ αρικμόν 150 απόφαςθ τθσ 18-5-1953,όπωσ και θ ςχετικι αίτθςθ    
του ιδιϊτθ που εμπεριζχεται. 
Βλ. εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ. 23-11-1953.  
154) Βλ. εφθμερίδα Αςτιρ, φ. 2-5-1955.  
155)Βλ. Αντϊνθσ Π. Ξολτςίδασ,Ιςτορία τθσ Βζροιασ και τθσ περιοχισ  με παράλλθλθ  τοπογραφία τθσ 
πόλθσ, ό.π. ςελ.1562. 
156) Βλ. εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ. 25-7-1955.  



 
 

73 
 

Θπειρωτϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Γιδά, όπωσ αναφζρεται ςυχνά ςτον Ψφπο 

τθσ εποχισ 157 . Για τθν πραγμάτωςθ των διοργανϊςεων, ςυμμετείχαν λαϊκζσ 

ορχιςτρεσ, οι οποίεσ καλοφνταν από τθν περιοχι των Λωαννίνων.  

      Ψζλοσ, ο λαόσ τθσ Βζροιασ απζκτθςε ωσ διζξοδο για τθν ψυχαγωγία του το 

κζατρο. Ξατά τθν περίοδο εκείνθ, κορυφαία ζργα του παγκόςμιου κεάτρου 

παίηονταν ςε διάφορουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Τμωσ, το αίτθμα για τθν απόκτθςθ 

μίασ μόνιμθσ κεατρικισ ςκθνισ εξακολουκοφςε να παραμζνει. Χαρακτθριςτικά, 

επειδι ιταν αβζβαιθ θ εξεφρεςθ χρθματικοφ ποςοφ για τθν ανζγερςθ ενόσ 

χειμερινοφ κεάτρου, αναγκαία υπιρξε θ καταςκευι μίασ τουλάχιςτον υπαίκριασ 

κεατρικισ ςκθνισ, θ οποία κα λειτουργοφςε κατά τθν κερινι περίοδο. Ωσ 

κατάλλθλοσ χϊροσ για τθν ανζγερςθ τθσ ςκθνισ κεωρικθκε το πάρκο τθσ «Ελθάσ», 

απζναντι από το κζντρο.Ζπειτα,δεν υπάρχουν μαρτυρίεσ για τθν φπαρξθ ςκθνισ 

ςτθν περιοχι.  

     Σλοκλθρϊνοντασ τα περί πολιτιςμοφ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ προςφορά τθσ 

κυβζρνθςθσ Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ ςτθν Βζροια αναγνωρίςτθκε από τον διμο με 

τθν ονοματοδοςία ςθμαντικισ ελϊδουσ ζκταςθσ ςε Άλςοσ Υαπάγου.Πζςα ςτθν 

περιοχι αυτι, φιλοξενείται ςιμερα το ανοιχτό αμφικζατρο τθσ πόλθσ «Πελίνα 

Περκοφρθ» (κτίςτθκε τθ δεκαετία του 80’) και παιδικόσ ςτακμόσ που ιδθ από το 

1955 με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου αποφαςίςτθκε να ανεγερκεί 

(απόφαςθ 231, 16-5-1955).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
157) Βλ.εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ. 14-3-1955.  
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2.3.7. Τγειονομική περίθαλψη: 

     εκινϊντασ τθν αναφορά μασ, αξιοςθμείωτο είναι το ότι το πρϊτο -χρονολογικά- 

νοςοκομείο ςτθν Βζροια οικοδομικθκε το 1924, με τθν επωνυμία «Υροςφυγικόν 

Ροςοκομείον Βεροίασ».Διζκετε 25 κλίνεσ κια μια μόνο πακολογικι κλινικι,ενϊ 

ςτεγαηόταν ςε ζνα ανταλλάξιμο τοφρκικο διϊροφο οίκθμα τθσ Ψράπεηασ 

Ελλάδοσ,απζναντι από τθ ςθμερινι Οζςχθ Αξιωματικϊν, το οποίο αργότερα 

εξαγοράςτθκε από το Διοικθτικό Χυμβοφλιο του νοςοκομείου158. Θ ονομαςία αυτι 

οφειλόταν ςτο  γεγονόσ ότι, το μεγαλφτερο μζροσ των Ελλινων προςφφγων από τθν 

Ψουρκία βρικε τθ νζα του πατρίδα ςτθν Πακεδονία, από όπου Βοφλγαροι και 

Ψοφρκοι είχαν μεταναςτεφςει ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα159. 

     Χφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου 965/37,το Υροςφυγικό Ροςοκομείον 

Βεροίασ μετονομάςτθκε ςε Ξρατικό Ροκομείο Βζροιασ,ενϊ το 1939 τιμικθκε με 

αργυρό μετάλλιο.  

   Ψο 1938, το κακεςτϊσ Πεταξά είχε αποφαςίςει τθν απαλλοτρίωςθ των χϊρων, οι 

οποίοι βρίςκονταν κοντά ςε λαδόμυλουσ. Χφντομα, εκπονικθκε το ςχεδιάγραμμα 

του νοςοκομείου και για τθν ανζγερςι του, κα διατίκετο το ποςό των 8.000.000 

δραχμϊν. Θ ςυμμετοχι τθσ Ελλάδοσ όμωσ ςτον ελλθνοϊταλικό πόλεμο του 1940-

1941 και θ κατοχι από τισ δυνάμεισ του Άξονα, κατά τθ διάρκεια του Β’ Υαγκοςμίου 

πολζμου, ματαίωςαν τθν ανοικοδόμθςθ.Ξατά τθ διάρκεια του Β’ Υαγκοςμίου 

πολζμου και ςυγκεκριμζνα, το 1944,  άνδρεσ του ΕΑΠ μετζφεραν το νοςοκομείο 

Βζροιασ από το παλαιό κτίριο ςε μία πολυκατοικία,κτιμα του Βεροιϊτθ γιατροφ, 

Χριςτου Χατηθμάμογλου ςτθ ςυμβολι των οδϊν Ελιάσ και Βενιηζλου.Ψο 1946 με 

βαςιλικό διάταγμα (ΦΕΞ 230/31.7.46), αποφαςίςτθκε θ προςκικθ χειρουργικισ και 

μαιευτικογυναικολογικισ κλινικισ.Ψο ςφνολο των κλινϊν αυξικθκε ςε 60 και το 

νοςοκομείο εξυπθρετοφςε πλζον ςχεδόν το 90% των κατοίκων τθσ πόλθσ,αλλά και 

τθσ περιφζρειασ. Ψθν εποχι εκείνθ, το ελλθνικό Δθμόςιο πλιρωνε ςτθν 

πολυκατοικία του γιατροφ αυτοφ, 108.000.000 δραχμζσ ετθςίωσ. Εκτόσ των όςων 

προαναφζρκθκαν, ασ ςθμειωκεί ότι το περί ου ο λόγοσ οίκθμα υπολειτουργοφςε, 

αφοφ ακόμα καταταςςόταν ςτθν τριτθ κατθγορία των Ροςοκομειακϊν 

ιδρυμάτων.Χυνεπϊσ, θ κζςπιςθ ενόσ νοςοκομείου ςε ςφγχρονο κτίριο, αποτελοφςε 

επιτακτικι ανάγκθ.160  

    Ωσ λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ ςτζγαςθσ του νοςοκομείου κεωρικθκε το Χτρατιωτικό 

Ροςοκομείο Βζροιασ, το οποίο, κατά τθν εποχι εκείνθ, ιταν κενό. Για τθν ςτζγαςθ 

του νοςοκομείου ςτο εγκαταλελειμμζνο οίκθμα του Χτρατιωτικοφ Ροςοκομείου, 

προκρίκθκε θ λφςθ να χρθςιμοποιείται και για τουσ ζνςτολουσ και για τουσ πολίτεσ. 

                                                           
158) Βλ.Γ. Οιόλιοσ, Ππζτςα Σλ.,(2012), Σι Δρόμοι τθσ πόλθσ,Χρονικά Ιςτορίασ και Ρολιτιςμοφ Ν. 
Ημακίασ, τεφχ.18,ςελ.13,ανακτικθκε από: ΔΞΒΒΕ (ψθφιακό υλικό). 
159) Απόςτολοσ  Βακαλόπουλοσ, Νζα Ελλθνικι ιςτορία 1204-1985, ό.π, ςελ. 385.  
160) Βλ. εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ. 27-4-1953.  
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Πε τον τρόπο αυτό, θ πόλθ κα αποκτοφςε ζνα ςφγχρονο νοςοκομείο ενϊ, 

ταυτόχρονα, κα εξοικονομοφνταν χριματα, διότι το ενοίκιο ιταν υπζρογκο.  

Χυνοπτικά, το Χτρατιωτικό Ροςοκομείο δεν μποροφςε να παραμζνει κενό, τθ ςτιγμι 

που κα μποροφςε να εξυπθρετιςει τουσ πολίτεσ τθσ Βζροιασ, όπωσ και τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ.     

    Φυςικά, επειδι θ κυβζρνθςθ Υαπάγου μερίμνθςε, όπωσ είναι γνωςτό,  ιδιαίτερα 

για τθν επαρχία και θ Βζροια δεν μποροφςε να είναι θ  εξαίρεςθ. Χυμπεραςματικά, 

θ προςδοκία για ζνα ςφγχρονο νοςοκομείο άρχιςε να μετατρζπεται, ςταδιακά, ςε 

απτι πραγματικότθτα.  

    Χαφζςτερα, με τον Ρ. 2592, τθσ 18θσ Χεπτεμβρίου 1953, το νοςοκομείο Βζροιασ 

άρχιςε να λειτουργεί όπωσ όλα τα κρατικά. Εκτόσ από το χϊρο ςτζγαςθσ, 

ςθμειϊκθκαν αλλαγζσ και ςτο προςωπικό.Διευκφντρια του μικροβιολογικοφ 

εργαςτθρίου ανζλαβε θ Α. Ψαυρίδου, το πακολογικό πζραςε ςτθν διεφκυνςθ του Δ. 

Γιαγκοφλα, το χειρουργικό ο Ρ. Χιάτθσ, ο οποίοσ υπιρξε και πανεπιςτθμιακόσ 

βοθκόσ και το ακτινολογικό ο Γ. Ξαπάταθσ. Υαράλλθλα, νζοσ χειροφργοσ, ςτθ κζςθ 

του παραιτθκζντοσ Ξ. Λγγλζςθ, ανζλαβε ο Λ. Φοίφασ. Ακόμθ, από το 1954 ωσ το 1969 

τθ διεφκυνςθ νοςθλείασ ανζλαβε θ Δ. Χιονίδου, πρϊθν μζλοσ του Ελλθνικοφ 

Ερυκροφ Χταυροφ. Ψζλοσ, ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα αποφαςίςτθκε θ εφρεςθ 

καταςτθμάτων τροφίμων, τα οποία κα παρείχαν τα προϊόντα τουσ για το τμιμα 

ςίτιςθσ του νοςοκομείου. Για τθν ταχφτερθ δυνατι εφρεςθ των καταςτθμάτων, 

δθμοςιεφκθκε προκιρυξθ ςτον τοπικό Ψφπο, τον Πάϊο του 1954. Χτθν ςυγκεκριμζνθ 

προκιρυξθ, αναφερόταν ότι οι επαγγελματίεσ, οι οποίοι κα προςζφεραν τα 

προϊόντα τθσ ςίτιςθσ για τον νοςοκομείο, όφειλαν να πλθρϊςουν επιπλζον το 

0,25% τθσ καταβολισ, ςφμφωνα με τον Ρ. 4310/1929.   

     Ακόμθ, αξίηει να ςθμειωκεί, ότι το ακτινολογικό μθχάνθμα ιταν δωρεά τθσ 

UNRRA. Τμωσ, ςτα τζλθ Παΐου του 1954, με μία παράνομθ απόφαςθ, μεταφζρκθκε 

ςτο γειτονικό νοςοκομείο Ράουςασ. Θ απόφαςθ αυτι προκάλεςε τθν παραίτθςθ 

του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, τθσ διοικοφςασ επιτροπισ του νοςοκομείου και τθσ 

νομαρχιακισ επιτροπισ του Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ. Ψζλοσ, για το κζμα τθσ αρπαγισ 

ενθμερϊκθκαν ςφντομα οι βουλευτζσ Χατηθδθμθτρίου και Χατηθνϊτασ, με 

αποτζλεςμα να αντιδράςουν.161  

     Ψο ηιτθμα πιρε τόςο μεγάλθ ζκταςθ, όταν μάλιςτα οι επαγγελματίεσ τθσ πόλθσ 

κιρυξαν απεργία διαρκείασ. Σ πρόεδροσ τθσ απεργίασ, ο δικθγόροσ Α. Ηαροφκασ, 

επικοινϊνθςε, τον Λοφνιο του 1954, με τον φίλεργο βουλευτι του Χυναγερμοφ, 

Χατηθδθμθτρίου και κρατικθκαν πρακτικά. Χτα πρακτικά αυτά, αναφερόταν θ 

ευκφνθ του κακενόσ ςχετικά με τθν απϊλεια του μθχανιματοσ.  

                                                           
161) Βλ και εφθμερίδα «Θαρραλζοσ», φ. 31-5-1954.  
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    Ψελικά, τον Αφγουςτο του 1954, ο υπουργόσ Βορείου Ελλάδοσ, Ρ. Χτράτοσ, 

επιςκζφκθκε τθν Βζροια. Σ λόγοσ τθσ επίςκεψισ του ιταν ότι κα γινόταν ςτθν πόλθ 

τθσ Βζροιασ θ  κλιρωςθ των οικοπζδων για τθν αποκατάςταςθ του ςυλλόγου αςτϊν 

προςφφγων, με το όνομα «Ανατολι». Ξατά τθν ίδια επίςκεψθ είχε ςυνάντθςθ με 

τον διμαρχο Βζροιασ, Α. Ξεμεντηζ και τον διαβεβαίωςε ότι μζχρι το τζλοσ του μινα, 

το ακτινολογικό μθχάνθμα κα είχε επιςτραφεί. Χτθν ςυνάντθςθ, ςφμφωνα με τον 

Ψφπο τθσ εποχισ, παρϊν υπιρξε και ο μθτροπολίτθσ Βζροιασ, Αλζξανδροσ και 

αρκετοί πολίτεσ.162 Χφντομα, το ακτινολογικό μθχάνθμα επανακτικθκε, ενω το ίδιο 

διάςτθμα ζγινε και θ πρόςλθψθ ακτινολόγου ςτο νοςοκομείο. 

    Ωςτόςο, τα προβλιματα ςυνζχιςαν να υφίςτανται. Ψο βαςικότερο από τα 

προβλιματα υπιρξε το ότι το οίκθμα υπιρξε ακατάλλθλο για τθ ςτζγαςθ ενόσ 

νοςοκομείου. Αυτό, διαπιςτϊκθκε ιδθ από τον Ροζμβριο του 1954, όταν ο τότε 

υπουργόσ Υρονοίασ, Χολομωνίδθσ, επιςκζφκθκε το νοςοκομείο και διαπίςτωςε ότι 

το οίκθμα υπιρξε εντελϊσ ακατάλλθλο. Για τθν ακρίβεια, διλωςε ςτον τοπικό Ψφπο 

ότι το οίκθμα, το οποίο κα χρθςιμοποιοφνταν ωσ νοςοκομείο, ζπρεπε να διακζτει 

τουλάχιςτον 60 κλίνεσ και τα κατάλλθλα τμιματα ενϊ για τθ ςυνζχιςθ τθσ χριςθσ 

του ςτρατιωτικοφ νοςοκομείου, ζπρεπε να εξαςφαλιςτεί θ ςφμφωνθ γνϊμθ του 

πρωκυπουργοφ, Αλ. Υαπάγου και του υπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ, Υ. 

Ξανελλόπουλου.  

    Επίςθσ, ο τότε υπουργόσ κοινωνικισ Υρόνοιασ Χτ. Υολυηωγόπουλοσ,όταν  

πραγματοποίθςε επίςκεψθ ςτθν Βζροια, με ςυνοδεία των τοπικϊν αρχϊν είχε 

κρίνει και ο ίδιοσ ακατάλλθλο το κτίριο και δεςμεφκθκε για τθν ανζγερςθ ενόσ νζου 

νοςοκομείου, το οποίο κα χτιηόταν, αφοφ πρϊτα ο διμοσ παραχωροφςε το 

κατάλλθλο οικόπεδο.Ψελικά, θ παραχϊρθςθ αυτι ζγινε το 1972,όταν ο διμοσ 

Βζροιασ διζκεςε οικόπεδο 62 ςτρεμμάτων ςτον οικιςμό Υαπάγου και το 1981, επί 

πρωκυπουργίασ Γ.Φάλλθ, ζγιναν τα εγκαίνια του Γενικοφ Ροςοκομείου Βζροιασ που 

εξακολουκεί να ςτεγάηεται ςτο ίδιο κτίριο μζχρι ςιμερα. 

     Υαρά τα προβλιματα, τα οποία εμφανίςτθκαν, είναι υποχρζωςι μασ να 

αναφζρουμε ότι θ δραςτιρια κυβζρνθςθ «Χυναγερμοφ» υπιρξε θ πρϊτθ 

μετεμφυλιακι κυβζρνθςθ, που επιχείρθςε να επιλφςει τισ πακογζνειεσ ςτον τομζα 

τθσ υγείασ. Για το λόγο αυτό, θ περιοχι, ςτθν οποία ςτεγάηεται το ςθμερινό 

νοςοκομείο, αποτελεί τμιμα του ομαηόμενου τιμισ ζνεκεν, «Άλςουσ Υαπάγου» 

Βζροιασ163.    

 

                                                           
162) Βλ και εφθμερίδα «Αςτιρ», φ. 18-8-1954.  
163) ) Βλ.Γ. Οιόλιοσ, Ππζτςα Σλ.,(2012), Σι Δρόμοι τθσ πόλθσ,Χρονικά Ιςτορίασ και Ρολιτιςμοφ Ν. 
Ημακίασ, ό.π ςς.14-16. 
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2.3.8. Εργατικά: 

      Χτθν Βζροια, όπωσ και ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα, υπιρξε Εργατικό Ξζντρο, το οποίο 

ιδρφκθκε λίγο μετά τθν ζλευςθ του 20οφ αιϊνα, όπωσ και ςτισ άλλεσ πόλεισ. 

Υαράλλθλα, τον Σκτϊβριο του 1954 ξεκίνθςε τισ εργαςίεσ τθσ θ «Επικεϊρθςθ 

Εργαςίασ Δυτικισ Πακεδονίασ», θ οποία επιφορτίςτθκε με κζματα εργατϊν και 

εργοδοτϊν. Θ επικεϊρθςθ εργαςίασ περιλάμβανε τισ πόλεισ Βζροια, Ράουςα, 

Ζδεςςα, Φλϊρινα, Γιαννιτςά, Γιδά και Υλατφ Θμακίασ. Πε διάταγμα, το οποίο είχε 

ιδθ εκδοκεί από τθν 18θ Χεπτεμβρίου 1952, διευκυντισ ορίςτθκε ο επόπτθσ 

εργαςίασ Ρ. Παρκόπουλοσ. Ψζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι, θ Βζροια ορίςτθκε 

«ζδρα» τθσ περιφερειακισ αυτισ διεφκυνςθσ.  

    Θ «Επικεϊρθςθ Εργαςίασ» υπιρξε φίλεργθ και ςυχνά προζβαινε ςε 

παρεμβάςεισ.Ζνα απτό παράδειγμα,αποτελεί θ καταγγελία λίγο πριν το τζλοσ του 

1954 ότι, θ «Διεφκυνςθ Ζργων Φράγματοσ Αλιάκμονοσ» όφειλε να καταβάλλει 

ςτουσ εργάτεσ το δϊρο Χριςτουγζννων, το οποίο δεν είχαν πλθρωκεί.  

    Ακόμθ, τθν ίδια εποχι τα ςωματεία κατζβαλαν χρθματικά ποςά ςτθν γραμματεία 

του Εργατικοφ Ξζντρου Βζροιασ, για τθν αγορά δϊρων. Ψα δϊρα αυτά 

διανεμικθκαν ςτουσ αςκενείσ του Ξρατικοφ Ροςοκομείου Βζροιασ, τθν 1θ 

Λανουαρίου 1955.  Πεταξφ των ςωματείων, τα οποία κατζκεςαν χρθματικά ποςά, 

υπιρξαν το Χωματείο υπαλλιλων καφεηαχαροπλαςτείων, το οποίο προςζφερε 100 

δραχμζσ. Άλλα ςωματεία, τα οποία ςυνζβαλαν οικονομικά, υπιρξαν αυτό των 

εργατϊν οδοποιΐασ, που προςζφερε 30 δραχμζσ και αυτό των οικοδόμων, που 

προςζφερε 40 δραχμζσ.Ακολοφκθςαν και άλλα ςωματεία που ανταποκρίκθκαν, 

δίνοντασ χρθματικά ποςά για τθν αγορά των δϊρων. Ψζλοσ, ζνα μζροσ από το 

ςυγκεντρωκζν ποςό κα δινόταν και υπζρ των φυλακιςμζνων τθσ πόλθσ. 164 

    Επίςθσ, κατά τον εορταςμό τθσ Εργατικισ Υρωτομαγιάσ, το 1955, οι εργάτεσ τθσ 

Βζροιασ αποφάςιςαν να διακζςουν το μιςό από το θμερομίςκιο τουσ υπζρ τθσ 

ανζγερςθσ του νζου νοςοκομείου τθσ πόλθσ,ενϊ το υπόλοιπο ποςό κα διατίκενταν 

υπζρ των ςειςμόπλθκτων εργατοχπαλλιλων τθσ περιοχισ του Βόλου,μζςω ειδικοφ 

τραπεηικοφ λογαριαςμοφ.165  

    Εντόσ του 1955,ζλαβαν χϊρα και οι ιδρφςεισ οριςμζνων εργατικϊν ςωματείων 

τθσ περιοχισ αλλά και ευρφτερα.Σριςμζνα υπιρξαν το «Χωματείον ςυνταξιοφχων 

αρτεργατϊν Βεροίασ-Ραοφςθσ» (υπ’ αρικμόν 95-1955 απόφαςθ Υρωτοδικείου 

Βζροιασ),με ζδρα τθ Βζροια και ςκοπό τθν προάςπιςθ των  οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των μελϊν του και τθν «θκικοπολιςτικιν ανάπτυξιν» 

τουσ166.Ακόμθ,ιδρφκθκε ζνα νζο τοπικό ςωματείο εργατϊν, εκπροςωποφμενο από 

                                                           
164) Βλ. εφθμερίδα «Αςτιρ», φ. 27-12-1954.  
165) Χθμ: Σ ςειςμόσ του Βόλου ζγινε ςτισ 19/4/1955. Βλ. και εφθμερίδα «Ρίκθ»,φ. 16-5-1955.  
166) Βλ. εφθμερίδα Θαρραλζοσ, φ.21-3-1955. 
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τουσ μυλεργάτεσ και τουσ μακαρονοτεχνίτεσ του νομοφ. Ψο ςυγκεκριμζνο ςωματείο 

είχε και αυτό ζδρα τθν Βζροια και θ πράξθ ίδρυςθσ του υπογράφθκε ςτισ 23 Λουνίου 

1955.  

    Επιπροςκζτωσ, είναι ανάγκθ να αναφερκεί και θ φπαρξθ εργατικοφ Ψφπου. Ψο 

ζντυπο που εκδιδόταν είχε τον τίτλο, «Ελεφκερα Χυνδικάτα» και θ ςυντακτικι 

ομάδα ζκδοςθσ αποτελοφνταν από μζλθ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ «Εργατικι 

Κζλθςθ». Ψο ζντυπο μποροφςε να το προμθκευτεί ο κάκε εργάτθσ ςτα πρακτορεία 

εφθμερίδων τθσ πόλθσ.  

     Υαράλλθλα, ςθμαντικι δραςτθριότθτα είχε επιδείξει και θ «Εργατικι Εςτία» τθσ 

Βζροιασ, υπό τθν προεδρία του κ. Αςλάνογλου, που φρόντιηε και για τθν ψυχαγωγία 

των εργατϊν. Ενδεικτικά, τθν Ξυριακι 7 και 14 Αυγοφςτου του 1955, με 

πρωτοβουλία του «Εργατικοφ Ξζντρου» και με δαπάνεσ τθσ «Εςτίασ», 

πραγματοποιικθκε μονοιμερθ εκδρομι ςτθν παρακαλάςςια περιοχι του 

Πακρφγιαλου. Χυμμετείχαν περίπου 450 εργάτεσ και εργάτριεσ, οι οποίοι 

«ξζφυγαν» από τθν ρουτίνα τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ.   
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Επίλογοσ: 

        Θ φιμθ του Υαπάγου ωσ νικθτι των αλβανικϊν βουνϊν υπιρξε, αναμφίβολα, 

μεγάλθ. Υαράλλθλα, το ςυνολικό του ζργο, το οποίο υπιρξε ςωρεία 

μεταρρυκμίςεων για τθ βελτίωςθ τθσ ηωισ του κάκε πολίτθ, είτε ςτα αςτικά κζντρα, 

είτε ςτθν φπαικρο, τον κατατάςςει ανάμεςα ςτουσ κορυφαίουσ Ζλλθνεσ πολιτικοφσ 

τθσ ςφγχρονθσ ιςτορίασ.  

       Κα προςπακιςουμε να «ιχνθλατιςουμε» τθ δράςθ του Αλ. Υαπάγου ωσ 

κυβερνιτθ τθσ Ελλάδοσ, αποςκοπϊντασ ςτο να αξιολογιςουμε κετικά το ζργο τθσ 

κυβζρνθςισ του τόςο ςτθν Ελλάδα, γενικότερα, όςο και τθν περιοχι τθσ Βζροιασ 

ειδικότερα.   Θ ςυνοπτικι εξζταςθ του Υαπάγου πρζπει να γίνει μζςω κάποιων 

ομόκεντρων κφκλων, οι οποίοι ςυναποτελοφν τθ δράςθ του ςπουδαίου αυτοφ 

Ζλλθνα κυβερνιτθ.  

     Σ πρϊτοσ κφκλοσ ςχετίηεται με τθν εςωτερικι πολιτικι και, ιδίωσ, τθν επίλυςθ 

ακανκωδϊν ηθτθμάτων.  Αναλυτικότερα, δόκθκε προτεραιότθτα ςτον πρωτογενι 

τομζα, ο οποίοσ αποτελοφςε τθ βάςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Επίςθσ, θ 

κυβζρνθςθ «Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ» ζδωςε ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν παιδεία, 

διότι, ο αναλφαβθτιςμόσ αποτελοφςε μάςτιγα τθσ εποχισ. Φυςικά, 

πραγματοποιικθκε μία αξιόλογθ προςπάκεια καταπολζμθςθσ τθσ ανεργίασ, επειδι, 

λόγω τθσ καταςκευισ ζργων υποδομισ ςε όλθ τθν επικράτεια, μειϊκθκε ο αρικμόσ 

των ανζργων εργατϊν. Επιπλζον, θ κυβζρνθςθ Υαπάγου μερίμνθςε για τον 

θλεκτροφωτιςμό πολλϊν χωριϊν, όπωσ και τθ βελτίωςθ ςτθν επικοινωνία, μζςω 

τθσ εγκατάςταςθσ ςφγχρονων τθλεφωνικϊν γραμμϊν. 

     Σ δεφτεροσ από τουσ κφκλουσ αφορά τθν οικονομικι μεταρρφκμιςθ, που 

πραγματοποιικθκε τον Απρίλιο του 1953, με πρωτεργάτθ τον υπουργό 

Χυντονιςμοφ, Χ. Παρκεηίνθ. Χάρθ ςτθν μεταρρφκμιςθ αυτι, ξεκίνθςε μία περίοδοσ 

οικονομικισ άνκθςθσ για τθν Ελλάδα, θ οποία ςυνεχίςτθκε και κατά τα επόμενα 

χρόνια.Για τον νομό και τουσ παραγωγοφσ του,το μζτρο υπιρξε ευεργετικό, διότι 

μζςω τθσ δυνατότθτασ εξαγωγισ που προςφζρκθκε, κυρίωσ των αγροτικϊν 

(λάδι,ρφηι,καπνόσ,βαμβάκι) και διάφορων μεταλλευτικϊν προϊόντων, αυξικθκε και 

θ παραγωγι,ενϊ αποκαταςτάκθκε και το ιςοηφγιο εξωτερικϊν πλθρωμϊν,κάτι που 

ςυνζβαλε ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ.Χυγκεκριμζνα, το γεωργικό ζτοσ 

1952, καλλιεργικθκαν 78.000 ςτρζμματα βαμβακιοφ με τθν παραγωγι να φτάνει 

τισ 6.600.000 οκάδεσ,ενϊ το 1954 τα καλλιεργθκζντα εδάφθ ζφταςαν τα 130.000 

ςτρζμματα με τθν παραγωγι να φτάνει τισ 16.500.000 οκκάδεσ. 

     Σ τρίτοσ ομόκεντροσ κφκλοσ ςχετίηεται με τθν εξωτερικι πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ  

του «Ελλθνικοφ Χυναγερμοφ». Εξαιτίασ εφςτοχων χειριςμϊν, θ χϊρα κατάφερε να 

μπει ςτο ΡΑΨΣ, εξαςφαλίηοντασ κατ’ αυτόν τον τρόπο ιςχυροφσ ςυμμάχουσ από τθν 

Δφςθ. Ακόμθ, ο Υαπάγοσ και θ κυβζρνθςι του ευκφνονται για τθν οικοδόμθςθ 
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άριςτων ςχζςεων με τθν Γιουγκοςλαβία και τθν Χοβιετικι Ζνωςθ. Πία ακόμθ 

ςθμαίνουςα ενζργεια τθσ εξωτερικισ πολιτικισ του «Χυναγερμοφ» αποτζλεςε θ 

αποκατάςταςθ των ςχζςεων με τθν Λταλία και, θ ςυμμετοχι τθσ Σμοςπονδιακισ 

Δθμοκρατίασ τθσ Γερμανίασ ωσ ςθμαντικοφ εταίρου τθσ Ελλάδασ.  Τμωσ, εξαιτίασ 

του «Ξυπριακοφ ηθτιματοσ» οι φιλικζσ ςχζςεισ Ελλάδασ και Πεγάλθσ Βρετανίασ 

διαταράχκθκαν. Σι Ξφπριοι επεδίωκαν τθν αυτοδιάκεςι τουσ και τθν ζνωςθ με τθν 

Ελλάδα, αλλά θ φιλοτουρκικι ςτάςθ του Άγγλου υπουργοφ Εξωτερικϊν Εden 

οδιγθςε ςε όξυνςθ του κυπριακοφ προβλιματοσ, με αποτζλεςμα να 

δθμιουργθκοφν  αναταραχζσ, με τελικι ζκβαςθ αυτϊν, τα  «Χεπτεμβριανά» του 

1955. 

      Σ τελευταίοσ κφκλοσ ςχετίηεται με τθν αναςυγκρότθςθ τθσ υπαίκρου ςτθν Β. 

Ελλάδα. Θ αναςυγκρότθςθ κατζςτθ δυνατι με τθν κεαματικι αναβάκμιςθ του 

πρωτογενοφσ τομζα, αλλά και του δευτερογενοφσ. Ακόμθ, θ καταςκευι ζργων 

υποδομισ ςτον ελλθνικό βορρά, όπωσ για παράδειγμα τα ζργα ςτον Αξιό και τον 

Αλιάκμονα ι οι αςφαλείσ και ςφγχρονοι οδικοί άξονεσ, ζδωςαν ιςχυρι ϊκθςθ για 

τθν γενικι ανφψωςθ των περιοχϊν αυτϊν. Πε εκπροςϊπουσ τθσ κυβζρνθςθσ ςτο 

νομό Θμακίασ τουσ βουλευτζσ Ακ. Χατηθνϊτα,Ξ. Χατηθγρθγοριάδθ και Δ. 

Χατηθδθμθτρίου εξαςφαλίςτθκαν υπζρογκα ποςά για δθμόςιεσ επζνδυςεισ,ζχοντασ 

προθγθκεί θ αναπροςαρμογι τθσ δραχμισ ζναντι του δολαρίου,θ μείωςθ των 

ςτρατιωτικϊν δαπανϊν,θ εξαςφάλιςθ του εςωτερικοφ παραγωγικοφ δανείου,θ 

κατάργθςθ 8.000 κρατικϊν αυτοκινιτων (εξοικονόμθςθ 34 δισ δραχμϊν/ζτοσ),θ 

κατάργθςθ των διοριςμϊν ςτο δθμόςιο, πλθν των γιατρϊν και του εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ και θ μείωςθ των αποδοχϊν των κρατικϊν λειτουργϊν που 

πρζρχονταν από υπερωρίεσ,ςυμβοφλια κλπ.Ζτςι, εξαςφαλίςτθκαν 25 

διςεκατομμφρια δραχμζσ για τθν καταςκευι του φράγματοσ του Αλιάκμονα,ζνα 

ζργο τιτάνιο κακϊσ κα μποροφςαν να καλλιεργθκοφν 500.000 ςτρζμματα γθσ και θ 

παραγωγι αγροτικϊν προϊόντων,τουλάχιςτον να τριπλαςιαςτεί.Επίςθσ, 2 

διςεκατομμφρια δραχμζσ επενδφκθκαν για το αρδευτικό δίκτυο του Ψριποτάμου και 

1.5 διςεκατομμφριο δραχμζσ για αυτό του Οιποχωρίου (Χκφδρα),για τθν άρδευςθ 

150.000 ςτρεμμάτων ςτουσ νομοφσ Υζλλασ και Θμακίασ.Για διάφορα αποξθραντικά 

ζργα,για τθν ςυντιρθςθ παλαιϊν και τθ διάνοιξθ νζων τάφρων επενδφκθκαν 6 

διςεκατομμφρια δραχμζσ,ενϊ για λοιπά κοινωφελι ζργα όπωσ αγροτικζσ 

οδοί,γζφυρεσ,ποτίςτρεσ,αρδευτικά ζργα κ.ά εξαςφαλίςτθκαν μζςω των νομαρχιϊν 

2 διςεκατομμφρια δραχμζσ. 

     Τςο αφορά τα ζργα οδοποιΐασ επί υπουργοφ δθμοςίων ζργων Ξ. 

Ξαραμανλι,επενδφκθκαν 10 διςεκατομμφρια δραχμζσ για τθν καταςκευι και 

αςφαλτόςτρωςθ των οδϊν Γεωργιανϊν-Βζροιασ-Γιδά,Βζροιασ-Ράουςασ και 

Αλεξάνδρειασ-Γιαννιτςϊν.Ακόμθ, θ ςυμμετοχι του κράτουσ υπιρξε ςθμαντικι μζςω 

του υπουργείου Γεωργίασ και ςτθν καταςκευι των διάφορων αγροτικϊν και 
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κοινοτικϊν οδϊν, όπωσ είναι οι οδοί Πελίκθσ-Ρεοχωρίου,Χταυροφ Θμακίασ-Βάλτου 

Γιαννιτςϊν,Ράουςασ-Χτακμοφ Ράουςασ,Υαλαιοφ Χκυλιτςίου-Ξορυφισ,Υλατεόσ κλπ. 

     Επιπρόςκετα,διάφορεσ πιςτϊςεισ εξαςφαλίςτθκαν και για τθν ανζγερςθ 

δθμόςιων κτιρίων αλλά και λαϊκϊν και προςφυγικϊν κατοικιϊν ζργων ηωτικισ 

ςθμαςίασ που όχι απλά κα βελτίωναν,αλλά κα εξφψωναν το βιοτικό επίπεδο των 

κατοίκων.Χυγκεκριμζνα,ζνα ςθμαντικό ποςό που δόκθκε ιταν για τθν 

αποπεράτωςθ τθσ καταςκευισ του Διοικθτθρίου τθσ Ράουςασ (600 εκ. δραχμζσ) 

ενϊ για τον ίδιο ςκοπό 800 εκ. δραχμζσ, δόκθκαν για τα δθμοτικά ςχολεία.Τςο 

αφορά τθν καταςκευι των λαϊκϊν και προςφυγικϊν κατοικιϊν διατζκθκαν ποςά 

για τισ περιοχζσ  τθσ Ράουςασ,τθσ Βζροιασ (800 εκ. δραχμζσ) και των χωριϊν 

Ρεόκαςτρου και Ξουμαριάσ (200 εκ. δραχμζσ). 

     Ψζλοσ, εγκρίκθκαν δάνεια για τθν γενικότερθ ανάπτυξθ των διμων και των 

κοινοτιτων ςε τομείσ,όπωσ του πολιτιςμοφ,μζςω του ταμείου Υαρακατακθκϊν και 

δανείων,του Εκνικοφ Λδρφματοσ και του Ωπουργείου Χυντονιςμοφ.Χυγκεκριμζνα, 

μζςα ςτθ διετία διακυβζρθςθσ του «Χυναγερμοφ»,δόκθκαν: 

1. 4,65 δισ δραχμζσ για τον διμο Βζροιασ 

2. 5 δισ δραχμζσ για τθν διμο Ράουςασ 

3. 2 δισ δραχμζσ για τον διμο Αλεξάνδρειασ 

4. 50 εκ. δραχμζσ για τθν κοινότθτα Υ.Χκυλιτςίου 

5. 150 εκ. δραχμζσ για τθν κοινότθτα Ξοπανοφ  

6. 150 εκ. δραχμζσ για τθν κοινότθτα Χαρίεςςασ 

7. 60 εκ. δραχμζσ για τθν κοινότθτα Φυτιάσ 

8. 78 εκ. δραχμζσ για τθν κοινότθτα Ξαςτανιάσ 

9. 500 εκ. δραχμζσ για τθν κοινότθτα Ξάτω Βερμιου 

10. 60 εκ. δραχμζσ για τθν κοινότθτα Γιαννακοχωρίου 

     Χυνολικά, για δθμόςια ζργα δαπανικθκαν 51.3 δισ δραχμζσ και για δθμοτικά και 

κοινοτικά ζργα 14,2 δισ δραχμζσ και αποςκοποφςαν ςτθ βελτίωςθ τθσ ηωισ του 

αγροτικοφ και επαγγελματικοφ κόςμου,ςτθν καταπολζμθςθ του αναλφαβθτιςμοφ 

και τθσ ανεργίασ και ςτον εκπολιτιςμό τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του νομοφ εν 

γζνει.167 

     Πία από τισ περιοχζσ επομζνωσ, οι οποίεσ οδθγικθκαν ςτον ςταδιακό 

εκςυγχρονιςμό και διεκδίκθςε τθ κζςθ τθσ ςτο μετεμφυλιακό κράτοσ, ιταν θ 

Βζροια. Ξατά τθν διακυβζρνθςθ του Υαπάγου, θ Βζροια εξελίχκθκε ςε μία 

ςφγχρονθ πόλθ, με ανκθρι οικονομία, θ οποία βαςιηόταν ςτθν καλλιζργεια και 

εξαγωγι αγροτικϊν προϊόντων και αξιοπρόςεκτθ πνευματικι κίνθςθ. Επιπλζον, θ 

κυβζρνθςθ Υαπάγου ζδωςε λφςθ ςτα προβλιματα των υποδομϊν τθσ πόλθσ και 

εκτόσ από τον οργαςμό δθμοςίων ζργων, που ζλαβε χϊρα ςτθν πόλθ, αναδείχκθκε 
                                                           
119)Βλ. και εφθμεριδα «Ρίκθ», φ.15-11-1954. 
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ζντονα και το ηιτθμα καταςκευισ ενόσ ςφγχρονου νοςοκομείου το οποίο κα 

κάλυπτε τισ ανάγκεσ των πολιτϊν τθσ Βζροιασ και του νομοφ. 

     Ακόμθ, χάρθ ςτισ ανακαλφψεισ ευρθμάτων, οι οποίεσ διεξιχκθςαν κατά τθν 

περίοδο διακυβζρνθςθσ Υαπάγου, αλλά και αργότερα, είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν 

τοποκζτθςθ τθσ Βζροιασ ςτον παγκόςμιο χάρτθ, ςτον οποίο αναγράφεται πλζον, ωσ 

ζνασ τουριςτικόσ προοριςμόσ παγκοςμίου βελθνεκοφσ.   

      Χυνοψίηοντασ, θ προςφορά τθσ κυβζρνθςθσ Υαπάγου ςτθν πόλθ αλλά και τθν 

ευρφτερθ περιοχι υπιρξε τόςο μεγάλθ, ϊςτε, να κθρυχκεί επίςθμα από το διμο 

επίτιμοσ δθμότθσ Βζροιασ, ζνασ εκ των κορυφαίων υπουργϊν του «Χυναγερμοφ» 

και μετζπειτα πρόεδροσ τθσ ΕΦΕ,ο Ξ. Ξαραμανλισ. Χυγχρόνωσ, θ προςφορά του 

Υαπάγου ςτθν πόλθ αναγνωρίςτθκε και με τθν ονοματοδοςία μια ςθμαντικισ 

ελϊδουσ περιοχισ, ςε «Άλςοσ Υαπάγου». 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 

 

Εικ.1)Υλατεία Ελθάσ.Διακρίνεται το ςτρατιωτικό toll και το εξοχικό κζντρο "Ελθά". 
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Εικ.2) Απόςπαςμα τθσ υπ’ αρικμόν 302 απόφαςθσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου Βζροιασ,13-11-1953.  
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δ   

 

Εικ.3) Ωπϋ αρικμόν 298 απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου,13-11-1953 
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Dψψψψγγγγγδγδγςδγδγδγγγγγγγεικ.4)  Θ ςυμβολι του Β’ Χϊματοσ Χτρατοφ ςτα ζργα βελτίωςθσ των οδικϊν 

αξόνων. 
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 kkk 
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εικ. 5) Θ ιδιόχειρθ ευχαριςτιρια επιςτολι του κοινοτάρχθ Οευκαδίων προσ το Β’ Χϊμα Χτρατοφ. 
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Εικ.6) Χτιγμιότυπο από τθν υποδοχι του Αλζξανδρου Υαπάγου ςτθ Βζροια(1952).Λδιωτικι ςυλλογι κου 

Ξαμποφρθ Λωάννθ. 
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Εικ.7) Χτιγμιότυπο από τθν πολιτικι ςυγκζντρωςθ του Αλζξανδρου Υαπάγου ςτθ Βζροια (1952).Λδιωτικι 

ςυλλογι του κου Ξαλλιγά Γεράςιμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

94 
 

 

Εικ.8) Χτιγμιότυπο από τα εγκαίνια του φράγματοσ του ποταμοφ Αλιάκμονα.Διακρίνεται ο Υρωκυπουργόσ τθσ 

ΕΦΕ,Ξωνςταντίνοσ Ξαραμανλισ (1958).Λδιωτικι ςυλλογι του κου Ξαλλιγά Γεράςιμου. 
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Εικ. 9)Χθμενσ Ελλθνικι Θλεκτροτεχνικι Α.Ε 
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Εικ.10) Χθμενσ Ελλθνικι Θλεκτροτεχνικι Α.Ε    


