


 -1-

 
 
 
 

 
 

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––– 
Εξώφυλλο: Ταφικά µνηµεία του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας.  
Φωτογραφίες Ν. Στυλιανίδης, Σεπτέµβριος 2010 (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.). 



 -2-

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2010-2012 

 
Πρόεδρος: Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης 

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ν. Μποζίνης 
Γεν. Γραµµατέας: Ιωάννης Ν. Μάγρας 

Ταµίας: Θεοφάνης Γ. Ουγγρίνης 
Μέλος: Κωνσταντίνος Γ. Ανδρεάδης 
Μέλος: Σπυρίδων Κ. Κρήτας 
Μέλος: ∆ηµήτριος Τ. Παπακώστας 
Μέλος: ∆ηµοσθένης Στ. Τσολάκης 
Μέλος: Παναγιώτης Γ. Ψωνόπουλος 

 
ISBN: ??????????? 
Copyright: © 2010 ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
Πρώτη Έκδοση: Θεσσαλονίκη, 2010. 
 
Η πνευµατική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καµία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απα-
γορευτικής των προσβολών της. Κατά το Ν. 23870/20 (όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 2121/93 
και ισχύει σήµερα) και κατά τη ∆ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης (η οποία έχει κυρωθεί µε το Ν. 
100/1975), απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστηµα διάσωσης και 
γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, τµηµατικά ή περι-
ληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. 
 
 
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αγίας Σοφίας 38, 54622 – Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 • Fax: 2310-277.768 
Web site: www.faath.org.gr • E-mail: faath@otenet.gr 
 
∆ακτυλογράφηση : «ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ» - Print & Copy Shop 
  Κων. Μελενίκου 22, Θεσσαλονίκη – τηλ. 2310 206.429 
Εκτύπωση : ????????????????? 
 



 -3-

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ι. ∆ΑΡ∆ΑΒΕΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
 

Θεσσαλονίκη 2010  



 -4-

 
 



 -5-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη µνήµη του αδελφού µου  
∆ηµήτρη Ι. ∆αρδαβέση 

Χειρουργού Ορθοπεδικού, 
ανάργυρου θεράποντα απόρων 
και συνειδητοποιηµένου µέλους 

της Φ.Α.Α.Θ. 
 
 



 -6-

 
 

 



 -7-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
– Πίνακας Περιεχοµένων ................................................................. 7 

– Πρόλογος....................................................................................... 9 

– Εισαγωγή ..................................................................................... 11 

– Η απόφαση ίδρυσης Ορθόδοξου Χριστιανικού Νεκροτα-
φείου στη Θεσσαλονίκη .............................................................. 13 

– Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης .................... 17 

– Παλαιότεροι χώροι Νεκροταφείων των Ορθοδόξων Χρι-
στιανών στη Θεσσαλονίκη .......................................................... 19 

– Η ίδρυση και λειτουργία του Νεκροταφείου της Ευαγγελί-
στριας .......................................................................................... 21 

– Οι υπηρεσίες εκφοράς των νεκρών ............................................. 29 

– Εκχωρήσεις τµηµάτων του Νεκροταφείου της Ευαγγελί-
στριας .......................................................................................... 35 

– Η αφαίρεση των δικαιωµάτων και των αρµοδιοτήτων της 
Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης από τα 
Νεκροταφεία ............................................................................... 37 

– Επίλογος ...................................................................................... 67 

– Παραρτήµατα .............................................................................. 81 

α.  Παράρτηµα 1ο: Σύµβαση της Φιλοπτώχου Αδελφότη-
τας Ανδρών Θεσσαλονίκης µε την Ελληνική Ορθόδοξη 
Κοινότητα Θεσσαλονίκης ..................................................... 83 

β. Παράρτηµα 2ο: ∆ιατάξεις περί του Νεκροταφείου της 
Ευαγγελίστριας...................................................................... 91 



 -8-

γ. Παράρτηµα 3ο: Εσωτερικός Κανονισµός του Νεκροτα-
φείου της Ευαγγελίστριας ..................................................... 99 

δ. Παράρτηµα 4ο: Ειδικές ∆ιατάξεις περί Λειτουργίας των 
δύο Νεκροταφείων ................................................................ 111 

– Πηγές – Βιβλιογραφία................................................................. 125 

 
 



 -9-

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 Το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας αποτελεί για την πόλη της 
Θεσσαλονίκης µνηµείο αξιοσηµείωτης ιστορικής, πολιτισµικής και  
συναισθηµατικής αξίας. Η ίδρυσή του το 1875 και η εύρυθµη λειτουργία 
του τα επόµενα 57 χρόνια ταυτίζονται µε τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα 
Ανδρών Θεσσαλονίκης, της οποίας το πολυεπίπεδο κοινωνικό, φιλαν-
θρωπικό και φιλεκπαιδευτικό έργο συνδέεται µε τη νεώτερη ιστορία της 
Μακεδονικής πρωτεύουσας. 
 
 Το 1931 ψηφίστηκε ο νόµος 5148, ο οποίος µε το άρθρο 8 όρισε 
ότι «τα νεκροταφεία ανήκουσιν ως προς την διοίκησιν και διαχείρισιν εις 
τους ∆ήµους και τας Κοινότητας». Με βάση τη διάταξη αυτή ο ∆ήµος 
Θεσσαλονίκης «κατέλαβε δια υπαλλήλων του», το 1932, τόσο το νεκρο-
ταφείο της Ευαγγελίστριας, όσο και το νεκροταφείο της Αγίας Παρα-
σκευής, µε αποτέλεσµα να στερηθεί, έκτοτε, η Αδελφότητα σηµαντι-
κούς οικονοµικούς πόρους προερχόµενους από τη διαχείρισή τους και 
να οδηγηθεί σε περιορισµό του εύρους των φιλανθρωπικών της δραστη-
ριοτήτων. 
 Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης µε βάση το νόµο 5148, ο οποίος «αφορά 
ρητώς όχι εις το ιδιοκτησιακόν καθεστώς των νεκροταφείων, αλλά µόνον 
εις το καθεστώς διοικήσεως και εις την διαχείρισιν αυτών» λειτούργησε 
τα νεκροταφεία της πόλης, επί δεκαετίες, µε τρόπο υποδειγµατικό. 
 
 Με τη σταδιακή επέκταση της πόλης το νεκροταφείο της Ευαγγε-
λίστριας βρέθηκε στο κέντρο του πολεοδοµικού ιστού, ενώ παράλληλα 
η ανεπάρκεια χώρου για περαιτέρω χρήση του άρχισε να γίνεται εµφα-
νής. Τα δεδοµένα αυτά συνεισέφεραν στην απόφαση του ∆ήµου να στα-
µατήσουν οι ταφές στους κοινούς τάφους από την 1η Νοεµβρίου 1973 
και από το έτος 1980 στους οικογενειακούς, µε συνεπακόλουθο το νέο 
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νεκροταφείο «Αναστάσεως του Κυρίου» να αντικαταστήσει το νεκρο-
ταφείο της Ευαγγελίστριας. 
 
 Ως µνηµείο της πόλης, πλέον, η Ευαγγελίστρια πρέπει να τύχει της 
δέουσας προστασίας και ανάδειξης. Παράλληλα, είναι σκόπιµη η αξιο-
ποίηση στοιχείων και πληροφοριών, που αφορούν στη δοµή και λει-
τουργία του νεκροταφείου και άπτονται των πεδίων της αρχιτεκτονικής, 
της αισθητικής, της θρησκειολογίας, της ηθογραφίας, της δηµογραφίας, 
της δηµοπαθολογίας και γενικά της ιστορίας του, προς την κατεύθυνση 
της εκπόνησης ερευνών. 
 Η παρούσα εργασία αφορά σε προσέγγιση πτυχών της ιστορίας 
του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας, την περίοδο από την ίδρυσή του 
το 1875 µέχρι τα χρόνια του µεσοπολέµου, όταν η λειτουργία του τε-
λούσε υπό την επίβλεψη και τη φροντίδα της Φιλοπτώχου Αδελφότητας 
Ανδρών Θεσσαλονίκης. 
 Για την εκπόνηση της εργασίας έγινε αξιολόγηση και σύνθεση 
στοιχείων, που έχουν δηµοσιευθεί σε διάφορες έρευνες (Ε. Κακουλίδου, 
∆. Σταύρου, Ε. Χεκίµογλου κ.ά.), καθώς και αξιοποίηση στοιχείων, που 
αντλήθηκαν ύστερα από συστηµατική αναζήτηση στο Ιστορικό Αρχείο 
της Αδελφότητας. 
 Σε κάθε περίπτωση το θέµα του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας 
και γενικά των κοιµητηριακών χώρων της Θεσσαλονίκης είναι ευρύτατο 
και ανοιχτό σε περισσότερες και ενδελεχέστερες έρευνες. 
 

Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης 
Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 

Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ. 
 
 
Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2010  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Η ταφή, ο τάφος και τα ταφικά έθιµα αποτελούν µία αλληλένδετη 
ενότητα, η οποία από τους προϊστορικούς χρόνους είχε αποκτήσει θε-
σµικό χαρακτήρα µε περίβληµα θρησκευτικού κύρους. 
 Ειδικότερα, µε τον όρο ταφή, προσδιορίζεται στην ελληνική 
γλώσσα, κυρίως, η εντός της γης απόθεση του νεκρού και µε τον όρο 
τάφος, ο χώρος που θα αποτελέσει την τελευταία κατοικία του. Ο ίδιος, 
όµως, όρος παρουσιάζει εθνολογικά και θρησκειολογικά ευρύτερο περι-
εχόµενο δηλώνοντας, επιπρόσθετα, την παράδοση του σώµατος του νε-
κρού στο υγρό στοιχείο, την έκθεσή του σε στοιχεία της φύσης ή σε 
πτωµατοφάγα ζώα και πτηνά ή και την παράδοσή του στην πυρά. 
 Γενικότερα, η επιλογή του τρόπου διάθεσης του νεκρού σώµατος 
απασχόλησε τόσο τις αρχαίες, όσο και τις σύγχρονες κοινωνίες και υπα-
γορεύτηκε από παραµέτρους θρησκευτικών πεποιθήσεων, κοινωνικών 
στάσεων, γεωγραφίας, κλιµατολογικών συνθηκών, αισθητικής και προ-
στασίας της δηµόσιας υγείας. Κατά συνέπεια τα νεκροταφεία, που αφο-
ρούν σε προκαθορισµένες περιοχές προοριζόµενες αποκλειστικά για τον 
ενταφιασµό των νεκρών, διαµορφώθηκαν κατά περίπτωση σε απλά και 
λιτά ή σε πολύπλοκα και µεγαλοπρεπή, οι δε χώροι τους χαρακτηρίστη-
καν απαγορευµένοι ή ιεροί τόποι. 
 Στην Αρχαία Ελλάδα από τον 6ο π.Χ. αιώνα και αργότερα στη 
Ρώµη η ταφή και η απότιση τιµών στους νεκρούς τελούνταν έξω από τις 
πόλεις και τους οικισµούς, κυρίως, για λόγους προστασίας της δηµόσιας 
υγείας. Την ίδια µέριµνα για την ίδια αιτία είχαν επιδείξει, επίσης, οι 
Εβραίοι, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι και οι Κινέζοι. Αντίθετα οι Χριστιανοί 
χρησιµοποιούσαν τις κατακόµβες τόσο ως τόπους λατρείας, όσο και για 
τις ταφές των νεκρών, ενώ όταν άρχισαν να ασκούν ελεύθερα τα θρη-
σκευτικά τους καθήκοντα έθαβαν τους νεκρούς, κυρίως, σε εκκλησίες 
και σε αυλές των εκκλησιών. Σταδιακά τα λιθόστρωτα των εκκλησιών 
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γέµισαν ασφυκτικά µε ταφόπλακες. Στις αυλές των εκκλησιών, τα φέρε-
τρα τοποθετούνταν το ένα πάνω στο άλλο µέσα στους τάφους, µέχρι λί-
γα εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, ενώ για να εξασφα-
λισθούν χώροι για νέους ενταφιασµούς, οι νεωκόροι αφαιρούσαν, κρυ-
φά, οστά και µερικώς αποσυντεθηµένα πτώµατα από παλαιότερες ταφές. 
Πολλοί τέτοιοι χώροι αποτέλεσαν άµεσες πηγές πρόκλησης ασθενειών 
και επιδηµιών για όσους σύχναζαν εκεί. 
 
 Περί τα µέσα του 18ου αιώνα οι συνέπειες του ενταφιασµού µεγά-
λου αριθµού νεκρών µέσα και γύρω από τις εκκλησίες συνδυαστικά µε 
την έλλειψη επαρκούς χώρου για περαιτέρω ταφές µέσα στα όρια των 
πόλεων, αποτέλεσαν αντικείµενο δηµόσιου προβληµατισµού και την 
απαρχή λήψης µέτρων για τη διευθέτηση του ζητήµατος. Πρώτη η επα-
ναστατική κυβέρνηση στη Γαλλία καθόρισε µε διάταγµα τον τρόπο ε-
γκατάστασης των νεκροταφείων, τους όρους της ταφής των νεκρών και 
τους χώρους όπου αποκλειστικά και µόνο αυτή ήταν επιτρεπτή για λό-
γους υγιεινής και κοινωνικής πρόνοιας. 
 

 
 

Άποψη του Εβραϊκού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης λίγο µετά το τέλος  
του Α΄ παγκοσµίου πολέµου. Η δενδροφυτευµένη περιοχή στο βάθος  
είναι το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας (Αρχείο Θ.Ι. ∆αρδαβέση). 
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Η ΑΠΟΦΑΣΗ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ  
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
 Τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα η Οθωµανική κυβέρνηση 
αξιολογώντας ως αναπόφευκτη επιλογή την ανάγκη εκσυγχρονισµού 
του κράτους, υιοθέτησε διάφορες µεταρρυθµίσεις και νεωτερισµούς. 
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονταν η θέσπιση νόµου για την οργάνωση 
και λειτουργία νεκροταφείων, µε τον οποίο η ταφή των νεκρών έπαυε, 
πλέον, να αποτελεί κοινωνικοθρησκευτικό καθήκον και ρυθµίζονταν 
εφεξής µε πολιτειακές διατυπώσεις. 
 

 
 

Το Επταπύργιο και άποψη του Μουσουλµανικού νεκροταφείου  
λίγο µετά το τέλος του Α΄ παγκοσµίου πολέµου (Αρχείο Θ.Ι. ∆αρδαβέση). 

 
 Ο συγκεκριµένος νόµος, ο οποίος κοινοποιήθηκε από το Οικουµε-
νικό Πατριαρχείο σε όλες τις Μητροπόλεις της δικαιοδοσίας του, προέ-
βλεπε την ίδρυση νεκροταφείων σε ολόκληρη την επικράτεια σε χώρους 
εγκεκριµένους από τις αρχές και προς αποκλειστική χρήση για ταφή νε-
κρών, εκτός από συγκεκριµένες περιπτώσεις που επιτρεπόταν να αποτε-
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λούν εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις αυτές, σύµφωνα µε εγκύκλιο που έστειλε 
ο Πατριάρχης Γρηγόριος το 1868 στις Μητροπόλεις, αφορούσαν στους 
πνευµατικούς αρχηγούς, εννοώντας κυρίως τους θρησκευτικούς, που 
επιτρεπόταν να εξακολουθούν να θάβονται «εν ταις ιδίαις αυτών εκκλη-
σίαις και µοναστηρίοις». Οι εξαιρέσεις αφορούσαν, επίσης, σε όσες οι-
κογένειες «έτυχαν ανέκαθεν να έχωσιν ιδίους τάφους επί τω όρω µεντοι, 
όπως, λαµβάνοντες πρώτον την άδειαν παρά της Κυβερνήσεως επισήµως 
θάπτωσιν αυτούς εν τοις ιδίοις αυτών τάφοις, καθόσον απαγορεύεται του-
ντεύθεν ίνα πωλώνται ή αγοράζωνται εντός της πόλεως τοιούτοι εν τοις 
περιβόλοις των εκκλησιών, έτι δε και επί τω όρω όπως κλείωσιν αυτούς 
καλώς δια λίθου και πλίνθων εις βαθµόν του να µη εισέρχηται αήρ…». 
 
 Μέχρι τη θέσπιση του νέου νόµου, σύµφωνα µε επίσηµα έγγραφα 
και νοµικά κείµενα του Οθωµανικού κράτους «…η δικαιοδοσία επί των 
νεκροταφείων των Ορθοδόξων ανήκει κατ’ αρχάς µεν εις την εκκλησίαν, 
είτα δε εις τας Κοινότητας, θεωρουµένης της επί των νεκροταφείων δι-
καιοδοσίας κατ’ εξοχήν κοινοτικής και εκκλησιαστικής διό και τα προνό-
µια τα υπό του κατακτητού παραχωρηθέντα ανεγνώριζαν την δικαιοδοσί-
αν ταύτην…». 
 Στη Θεσσαλονίκη η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ενταφίαζε τα 
µέλη της µε βάση τους εκκλησιαστικούς κανόνες, έχοντας µοναδική υ-
ποχρέωση προς τις Οθωµανικές αρχές τη δήλωση του θανάτου του απο-
θανόντος µέλους της. Με τις νέες συνθήκες θεσµοθετήθηκαν αρκετές 
διατυπώσεις και προδιαγραφές σχετικά µε τις ταφές και τη λειτουργία 
των νεκροταφείων, ενώ το κράτος άρχισε να διαδραµατίζει σηµαντικό 
ρόλο στην εφαρµογή τους. 
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Ιωακείµ ο Γ΄ (1834-1912) 
Μεγάλη µορφή της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, 
την οποία υπηρέτησε ως διάκονος στη Βιέννη και την 
Κωνσταντινούπολη, ως Μητροπολίτης Βάρνας και στη 
συνέχεια Θεσσαλονίκης και τέλος ως Οικουµενικός Πα-
τριάρχης δύο φορές (1878-1882 και 1901-1912). Μετα-
ξύ των ποικίλων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων 
που ανέπτυξε ως Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, συγκα-
ταλέγεται η ίδρυση και λειτουργία των νεκροταφείων της 
Ελληνικής Κοινότητας από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα 
Ανδρών Θεσσαλονίκης, της οποίας αναγορεύτηκε Επίτι-
µος Πρόεδρος. 
 

 Την περίοδο εκείνη αγλάιζε τη Θεσσαλονίκη µε την παρουσία του 
ως Μητροπολίτης ο από Βάρνης Ιωακείµ, ο µετέπειτα Οικουµενικός 
Πατριάρχης Ιωακείµ Γ΄ ο ∆ηµητριάδης αποκαλούµενος Μεγαλόφρων 
και Μεγαλοπρεπής. Ο Ιωακείµ, µε το διορατικό πνεύµα που τον χαρα-
κτήριζε, αντιλήφθηκε αµέσως, ότι οι συγκυρίες της εποχής ήταν κατάλ-
ληλες για την ίδρυση από την Ελληνική Κοινότητα της πόλης ενός σύγ-
χρονου νεκροταφείου. Επιπρόσθετα, οι πιέσεις της Βουλγαρικής παροι-
κίας προς τις Οθωµανικές αρχές για την παραχώρηση έκτασης έξω από 
το ανατολικό τείχος µε σκοπό τη δηµιουργία δικού της νεκροταφείου, 
επέτεινε την ανάγκη άµεσης κινητοποίησης της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Κοινότητας προς την ίδια κατεύθυνση. Άλλωστε, ήταν η εποχή των έ-
ντονων εθνοτικών ανταγωνισµών και διενέξεων µε διακύβευµα τη Θεσ-
σαλονίκη και τη Μακεδονία γενικότερα. 
 
 Ο Ιωακείµ έχοντας επίγνωση της πολυπλοκότητας, της ευθύνης 
και του µεγάλου κόστους που απαιτούσε η προσπάθεια ίδρυσης και λει-
τουργίας ενός νεκροταφείου σύγχρονων προδιαγραφών, είχε την  
έµπνευση να αποτανθεί στο σωµατείο «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών 
Θεσσαλονίκης – Φ.Α.Α.Θ.» και να ζητήσει από το ∆ιοικητικό της Συµ-
βούλιο την ανάληψη του όλου έργου. 
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 Στα πλαίσια των σχετικών διαδικασιών εντάσσεται αίτηση της Φι-
λοπτώχου Αδελφότητας, το περιεχόµενο της οποίας, όπως καταχωρήθη-
κε στα Πρακτικά της Κοινοτικής ∆ηµογεροντίας µε ηµεροµηνία 17 Ο-
κτωβρίου 1874, έχει ως εξής: 
 «Αναγιγνώσκεται η υπ’ αριθ. … πρωτ. επιστολή δι’ ής η Φιλόπτω-
χος Αδελφότης προτείνει ίνα ληφθή φροντίς προς ανέγερσιν νεκροταφείου 
προσφέρουσα συνάµα την συνδροµήν της ως ότι εγκριθή αρµοδία και ικα-
νή. Μετά την ανάγνωσιν αυτής ο πρόεδρος της αδελφότητος εντιµότατος 
κος Περικλής Χατζηλαζάρου παρών ως µέλος της εικοσιτετραµελούς επι-
τροπής προτείνει εκ µέρους της αδελφότητος ίνα η δαπάνη της ανεγέρσε-
ως του νεκροταφείου γένηται υπέρ της αδελφότητος, ανθ’ ης να παραχω-
ρηθή αυτή το δικαίωµα του λαµβάνειν τα εκ της πωλήσεως των τάφων 
εισπραττόµενα κατά τίνα συντασσόµενον κανονισµόν ορίζοντα τα τέλη 
άτινα µέλλει λαµβάνειν. Ο εντιµότατος κύριος Χαϊδευτός αντιτάσσει ότι 
τούτο είναι καλλίτερον να γίνει εκ µέρους της κοινότητος, οριζοµένης επι-
τροπής προς σύναξιν συνδροµών προς τούτο. Μεθ’ ικανήν συζήτησιν επί 
ψηφοφορίας γενοµένης προφορικώς εγένετο παραδεκτή η πρότασις της 
φιλοπτώχου αδελφότητος δι’ απολύτου πλειοψηφίας…». 
 

 
 

Πανοραµική άποψη του ανατολικού τοµέα της Θεσσαλονίκης από τα Κάστρα.  
Μπροστά από το ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο εκτείνεται το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας 

(Αρχείο Κ.Ι.Θ.). 
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Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
 Το 1871, λίγους µήνες µετά το σχίσµα της Βουλγαρικής Εκκλησί-
ας, οι ηγέτες της Ελληνικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης αποφάσισαν 
και υλοποίησαν την ίδρυση της «Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών 
Θεσσαλονίκης – Φ.Α.Α.Θ.», η οποία θα λειτουργούσε εφεξής, εµφανώς 
ως µοχλός στήριξης των αναξιοπαθούντων και αφανώς, ως µηχανισµός 
προώθησης των εθνικών δικαίων. 
 Η συνεχής αύξηση των µελών της, µε γεωµετρική πρόοδο και οι 
γενναίες οικονοµικές ενισχύσεις ελλήνων οµογενών της Ευρώπης υπό 
τη µορφή δωρεών, ευεργετηµάτων και συνδροµών συνεισέφεραν στην 
αύξηση της περιουσίας της, η οποία τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της 
υπερέβη τις 1.000 χρυσές Οθωµανικές λίρες. Από το κεφάλαιο αυτό α-
ποφασίστηκε το 40,0% να αποτελέσει αποθεµατικό και το υπόλοιπο 
60,0% να διατεθεί σε ευαγείς και εθνικούς σκοπούς. Προς την κατεύ-
θυνση αυτή συµβλήθηκε µε έλληνες ιατρούς και φαρµακοποιούς για την 
παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε άπορους, στήριζε φυλακι-
σµένους πατριώτες και ενίσχυε χήρες και ορφανά παιδιά. Επιπρόσθετα, 
µε πόρους της Αδελφότητας επιδοτήθηκαν Ενορίες, Εκκλησιαστικές και 
Εθνικές Οργανώσεις, διδάσκαλοι και άποροι µαθητές. 
 Το 1875, λίγα χρόνια µετά την ίδρυσή της, η Αδελφότητα, έχοντας 
µεταξύ των µελών της τους πλέον διακεκριµένους Έλληνες της Θεσσα-
λονίκης και έχοντας αποκτήσει µε το έργο και την προσφορά της ανα-
γνωρισιµότητα, ευρύτατη αποδοχή, κοινωνική επιρροή και κύρος απέ-
ναντι στις Οθωµανικές αρχές, αποδέχθηκε την πρόταση της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας για την ίδρυση και λειτουργία οργανωµένων 
νεκροταφείων. 
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Το πρακτικό ίδρυσης της Φ.Α.Α.Θ. στις 5 ∆εκεµβρίου 1871 (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.). 
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ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
 Έχοντας ως σηµεία αναφοράς διάφορες δηµοσιευµένες και ανέκ-
δοτες αρχειακές πηγές οι Ε. Χεκίµογλου και Α. Σατραζάνης κατέληξαν, 
µετά από αναλυτική έρευνά τους, στην παρακάτω υπόθεση εργασίας για 
τους παλαιότερους νεκροταφειακούς χώρους της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης, επισηµαίνοντας την πιθανότητα νεότερα δε-
δοµένα να την ενισχύσουν ή να την αποδυναµώσουν: 
 
 1. Κατά την πρώτη περίοδο της Τουρκοκρατίας τον 15ο και 16ο 
αιώνα, το χριστιανικό νεκροταφείο είχε αναπτυχθεί στο χώρο µεταξύ 
του ανατολικού τείχους (σηµερινή οδός Φιλικής Εταιρείας) και του ση-
µερινού πάρκου της ΧΑΝΘ. 
 2. Από τον 17ο αιώνα άρχισαν οι ενταφιασµοί προς ανατολάς,  
κοντά στην Πύλη της Καλαµαριάς µεταξύ του τείχους και του χειµάρ-
ρου της Ευαγγελίστριας. 
 3. Το παραθαλάσσιο νεκροταφείο χρησιµοποιήθηκε για τους φυ-
λακισµένους που πέθαιναν στο δεσµωτήριο, καθώς και για τα θύµατα 
της πανούκλας. 
 4. Κατά τον 18ο αιώνα χρησιµοποιήθηκαν αµφότερα τα νεκροτα-
φεία, ενώ οι ιερωµένοι και τα επιφανή µέλη της Κοινότητας θάβονταν 
στους περιβόλους των ναών. 
 5. Κατά τον 19ο αιώνα η χρήση του παραθαλάσσιου νεκροταφείου 
ατόνησε, διότι εξέλιπε η πανούκλα και η Κοινότητα προσπάθησε να κα-
τοχυρώσει την έκτασή του ως κοινοτικό κτήµα και όχι ως νεκροταφείο. 
 
 Τα προαναφερθέντα αποτελούν τα πρότερα δεδοµένα των νεκρο-
ταφειακών χώρων της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Θεσσαλο-
νίκης µέχρι το 1875, έτος κατά το οποίο ανέλαβε η Φιλόπτωχος Αδελ-
φότης Ανδρών Θεσσαλονίκης την ίδρυση σύγχρονου νεκροταφείου στην 
περιοχή της Ευαγγελίστριας. 
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Χαρτογραφική απεικόνιση της περιοχής του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας  
την περίοδο του µεσοπολέµου (Αρχείο Θ.Ι. ∆αρδαβέση). 
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Η Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 

 
 Στις 24 Απριλίου 1875 η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Θεσσα-
λονίκης προχώρησε σε σύµβαση µε τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών 
για την ίδρυση και λειτουργία µόνιµων και µε σύγχρονες υποδοµές νε-
κροταφείων. Η σύµβαση επικυρώθηκε από τον τότε Μητροπολίτη Θεσ-
σαλονίκης Ιωακείµ και καταχωρήθηκε στα αρχεία της Μητρόπολης µε 
τον αριθµό 653. 
 

   
Π. Χατζηλαζάρου Μ. Παπαδόπουλος Ι. Σαµαριναίος 

 
Η σύµβαση της Φ.Α.Α.Θ. µε την Κοινότητα για την ίδρυση νεκροταφείων στη Θεσσαλο-
νίκη υπογράφηκε από την πλευρά της Αδελφότητας από τον Πρόεδρο Περικλή Χατζηλα-
ζάρου, Τραπεζίτη, Πρόξενο των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη και τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου Μιχαήλ Παπαδόπουλο, ιατρό, Έφορο των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων, 
Πρόεδρο του Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου και Ιωάννη Σαµαριναίο, ιατρό, 
δηµογέροντα. Από τα µέλη της ∆ηµογεροντίας και της εικοσιτετραµελούς Επιτροπής που 
υπέγραψαν τη σύµβαση οι 17 ήταν ταυτόχρονα µέλη της Αδελφότητας. Η σύµβαση επικυ-
ρώθηκε από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ιωακείµ. 
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 Με τη συγκεκριµένη σύµβαση η Κοινότητα εκχώρησε τα δικαιώ-
µατά της στην Αδελφότητα «εφ’ όλου του εκτός των ανατολικών τειχών 
χώρου συµπεριλαµβανοµένης της περιοχής των Λατοµείων, του Αγιάσµα-
τος του Αγίου Παύλου και του Κέδρηνου Λόφου, ήτοι του χώρου εκείνου 
όπου επί αιώνας εθάπτοντο οι των Ορθοδόξων Ελλήνων νεκροί…». 
 Η βασική υποχρέωση που ανέλαβε η Αδελφότητα, σύµφωνα µε 
σύµβαση, ήταν η παράδοση έτοιµου προς λειτουργία νεκροταφείου «ι-
δίαις δαπάναις», µέσα σε τρία χρόνια, ενώ µε το άρθρο 11 της ίδιας 
σύµβασης αφηνόταν στη διακριτική της ευχέρεια «…να ανεγείρη και 
έτερον νεκροταφείον παρά την θέσιν της Αγίας Παρασκευής…». 
 Η προσπάθεια ίδρυσης του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας είχε 
πλέον δροµολογηθεί και το πρώτο µέληµα της Αδελφότητας ήταν η πε-
ριτείχιση του χώρου. Το συγκεκριµένο έργο, που παρουσίαζε δυσκολίες 
στην εκτέλεσή του, λόγω διαφόρων κωλυµάτων που προέβαλλαν οι 
Οθωµανικές αρχές, ξεκίνησε άµεσα και ολοκληρώθηκε, σταδιακά, µετά 
πάροδο αρκετών ετών. 
 Το 1891, ύστερα από παρέµβαση του επιτροπεύοντος της Μητρό-
πολης Θεσσαλονίκης Επισκόπου Αρδαµερίου Σοφρωνίου επετράπη η 
περιτείχιση της Ευαγγελίστριας προς την πλευρά της λεωφόρου της 
Χρυσής Πύλης και προς την πλευρά «τα Πλατάνια του Λάζου», της ο-
ποίας η περιοχή εντάχθηκε στο νεκροταφείο. Με την επέκταση αυτή και 
την ισοπέδωση ανωµαλιών του εδάφους το εµβαδό του νεκροταφείου 
αυξήθηκε, περίπου, κατά 30%. 
 Η περιτείχιση της πλευράς προς τη Χρυσή Πύλη ανατέθηκε στο 
συνεργείο του Ι. Τσιµάνη και της πλευράς προς τη θέση «τα Πλατάνια 
του Λάζου» στο συνεργείο του ∆ηµάδη. Αµφότερα τα συνεργεία τοποθέ-
τησαν στις προσόψεις σιδηρά κιγκλιδώµατα έναντι 19,5 γροσίων τον 
τεκτονικό πήχυ, ενώ το συνολικό κόστος της περιτείχισης, της ισοπέδω-
σης και του καλλωπισµού του χώρου ανήλθε σε 43.443,30 γρόσια.  
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Το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας στις αρχές του 20ου αιώνα. ∆ιακρίνεται  
το ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο (σήµερα Γ.Ν.Θ. «Άγιος ∆ηµήτριος»), (Αρχείο Κ.Ι.Θ.). 

 
 Η Αδελφότητα, επιδιώκοντας τις καλές σχέσεις µε τις αρχές, εξέ-
φρασε τις ευχαριστίες της προς το Γενικό ∆ιοικητή Ζιχνή Πασά, καθώς 
και στον προκάτοχό του Γκαλίπ Πασά για την αδειοδότηση υλοποίησης 
του έργου. 
 Το 1895 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητας υπέβαλε γρα-
πτό αίτηµα προς τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Αθανάσιο, προκειµέ-
νου να προβεί στις δέουσες ενέργειες προς τις αρχές, ώστε να επιτραπεί 
η περιτείχιση του κοιµητηριακού χώρου στη θέση Τάπια ή Τάµπια. Το 
όνοµα αυτό είχε δοθεί από ένα οχυρό ή τάµπια που υπήρχε στην περιο-
χή, η οποία εκτείνονταν, µε τα σηµερινά δεδοµένα, από τον ευρύτερο 
χώρο του σηµείου που βρίσκεται το άγαλµα του Καρατάσου, µέχρι το 
νοσοκοµείο «Γ. Γεννηµατάς». 
 Το συγκεκριµένο έγγραφο της Αδελφότητας, που παρατίθεται στη 
συνέχεια, είναι ιδιαίτερης σηµασίας, γιατί προσφέρει στοιχεία για µία 
ακόµη θέση όπου λειτουργούσε νεκροταφείο της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Κοινότητας, πριν από την ίδρυση της Ευαγγελίστριας. 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Προς την Αυτού Παναγιότητα 
τον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης 
Κύριον Κύριον Αθανάσιον 

 
Φιλόπτωχος Αδελφότης 

Θεσσαλονίκης 
 
Αρ. 53    Εν Θεσσαλονίκη τη 10η Αυγούστου 1895 
     Παναγιώτατε 
 
 Το ηµέτερον ∆ιοικητικόν Συµβούλιον από πολλού µετά λύπης του 
παρατηρεί ότι το παρά την Τάπιαν εκτεταµένον γήπεδον του αρχαίου Νε-
κροταφείου της Ηµετέρας Κοινότητος εν τω οποίω χιλιάδες τάφων των 
προγόνων ηµών κείνται καταπατείται υπό του τυχόντος, εν καιρώ δε βρο-
χών αναφαίνονται πολλαχού τα οστά των ενταφιασθέντων προς µεγίστην 
θλίψιν παντός παρατηρητού. Επειδή δε εσχάτως δια του εν λόγω γηπέδου 
εχαράχθη και οδός χάριν συντοµίας των µεταβαινόντων από της Χρυσής 
Πύλης προς την Καλαµαριάν, επειδή συγχρόνως ένεκα θρησκευτικών και 
άλλων ευνοήτων λόγων τα τοιαύτα Νεκροταφεία δεν επιτρέπεται να χρη-
σιµοποιούνται δι’ άλλους σκοπούς αλλά ανήκουσιν εις την Κοινότητα εις 
την προ αµνηµονεύτων χρόνων … χρ… (δυσανάγνωστο) διετέθησαν, ε-
πειδή και οι άλλοι σύνοικοι λαοί προς τον ειρηµένον σκοπόν περιφρου-
ρούντες τα δικαιώµατά των από ικανού χρόνου ήρξαντο περιτειχίζοντες 
τα µεγάλης εκτάσεως αρχαία και νέα νεκροταφεία των, και επειδή το αυτό 
δικαίωµα εκ του Νόµου κέκτηται και η ηµετέρα Κοινότης, εθεωρήσαµεν 
αναγκαίον και εγγράφως να καθυποβάλωµεν τας σκέψεις µας ταύτας τη 
Υµετέρα Παναγιότητι επί τω τέλει όπως αν εγκρίνητε ζητηθή υπό των αρ-
µοδίων η δωρεάν άδεια περιτειχίσεως και του τµήµατος τούτου ίνα µη 
καταπατούνται οι τάφοι των προγόνων µας και καταληφθή υπό του τυχό-
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ντος το εγκαταλε (…) το µόνον σπουδαίον υπό πάσαν έποψιν γήπεδον 
τούτο επί του οποίου η Κοινότης ηµών µέχρις εικοσαετίας από σήµερον 
έθαπτε τους νεκρούς της. 
 Έχοντες την ελπίδα ότι αποδεικνύοντες την σπουδαιότητα του ζητή-
µατος εις την εγνωσµένην µέριµναν της Υµετέρας Παναγιότητος ουδόλως 
αµφιβάλλοµεν ότι και υπό των αρχών της Κοινότητος το ζήτηµα θέλει κα-
τανοηθή και συντόνως θέλουσι επεξεργασθεί τα χρειώδη επ’ αγαθώ της 
ηµετέρας Κοινότητος. 
 Επί τούτοις κατασπαζόµενοι την Υµετέραν ∆εξιάν διατελούµεν της 
Υµετέρας Παναγιότητος. 
 

Πειθήνια Πνευµατικά Τέκνα 
Ο Πρόεδρος 

Αθ. Αντωνιάδης 
Ο γραµµατεύς 

Μιχ. Τσοµπάνογλος 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 Παράλληλα µε το έργο περιτοίχισης του νεκροταφείου της Ευαγ-
γελίστριας ανοικοδοµήθηκε από την Αδελφότητα ο οµώνυµος ναός, κα-
τασκευάστηκαν χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών, δωµάτια για τις κα-
τοικίες του ιερέως και του φύλακα, οστεοφυλάκειο, χωνευτήριο προς 
αποθήκευση των οστών και άλλοι βοηθητικοί χώροι. 
 
 Οι Θεσσαλονικείς προσέτρεξαν προς υποστήριξη της προσπάθειας 
της Αδελφότητας, προσφέροντας σηµαντικές οικονοµικές ενισχύσεις και 
δωρεές σε είδη. Με τον τρόπο αυτό στο ποσό των 400 χρυσών Οθωµα-
νικών λιρών του αποθεµατικού της Αδελφότητας, που διατέθηκε ολό-
κληρο ως βασικό κεφάλαιο για την έναρξη των εργασιών, προστέθηκαν 
άλλες 100 χρυσές Οθωµανικές λίρες της Αδελφότητας ύστερα από σύ-
ναψη δανείου, 80 λίρες από τη Μάρθα Βάλλιου, 50 λίρες από τον Αθα-
νάσιο Ιωαννίδη και 10 λίρες από τον Ματθαίο Χατζηγεωργίου. Το 1881 
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µε την προσφορά 100 λιρών από τους Αθανάσιο Ιωαννίδη και ∆ηµήτριο 
Κατούνη κατασκευάστηκε η µεγάλη υδάτινη δεξαµενή και το υδραγω-
γείο του νεκροταφείου. Το 1898 µε πόρους του κληροδοτήµατος του 
ζεύγους των οµογενών από τη Σεβαστούπολη της Ρωσίας Εµµανουήλ 
και Σµαράγδας Γραµµατικώφ κτίστηκε το κωδωνοστάσιο του ναού υπό 
την επίβλεψη του Ι. Τσιµάνη. Τέλος, µε γενναία δωρεά του Γεωργίου 
Βλάλη ανοικοδοµήθηκαν η αίθουσα συνεδριάσεων και τα γραφεία της 
Επιτροπής Επιστασίας του νεκροταφείου, που εξοπλίστηκαν µε κοµψά 
έπιπλα. 
 Σε γενικές γραµµές, µε την ορθολογική διαχείριση του κεφαλαίου 
που συγκέντρωσε η Αδελφότητα, ολοκληρώθηκαν οι βασικές υποδοµές 
του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας, που άρχισε να λειτουργεί κανο-
νικά το 1880. Το γεγονός ότι δεν περατώθηκε το έργο εντός µιας τριετί-
ας, όπως όριζε η σύµβαση του 1875, θα µπορούσε να αποδοθεί στα διά-
φορα εµπόδια που παρεµβάλλονταν, συνεχώς, από τις Οθωµανικές Αρ-
χές. 
 Στην όλη προσπάθεια της ίδρυσης και στη συνέχεια της λειτουρ-
γίας και της συνεχούς βελτίωσης των υποδοµών του νεκροταφείου της 
Ευαγγελίστριας σηµαντικότατη υπήρξε η προσφορά των µελών της Επι-
τροπής Επιστασίας του νεκροταφείου, που όριζε το ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο της Αδελφότητας. Η Επιτροπή αυτή, κατά την περίοδο που η «Ευαγ-
γελίστρια» λειτουργούσε µε φροντίδα της Αδελφότητας, πλαισιώθηκε 
από διακεκριµένα µέλη της και επιφανείς Θεσσαλονικείς. Μεταξύ αυ-
τών συγκαταλέγονται οι Αλεξιάδης Κωνσταντίνος, Αντωνιάδης Νικό-
λαος, Βλάλης Γεώργιος, Βουγιούκας Γρηγόριος, Γεωργιάδης Θεόδωρος, 
Γεωργιάδης Χ. Κωνσταντίνος, Θεοδωρίδης Λάζαρος, Κεχαγιάς Γρηγό-
ριος, Κοντορέπας ∆ηµήτριος, Κρεούζης Γρηγόριος, Λεόπουλος Μιχαήλ, 
Μάνος Αθανάσιος, Τουρτούλης Μιχαήλ, Τσιµάνης Γεώργιος και Τσο-
λάκης Νικόλαος. 
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Άποψη των λιθορυχείων της Ευαγγελίστριας στις αρχές του 20ου αιώνα.  
Αριστερά διακρίνεται ο περίβολος του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας (Αρχείο Κ.Ι.Θ.). 
 
 Σταδιακά το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας άρχισε να γεµίζει µε 
τάφους, από τους οποίους πολλοί έφεραν προτοµές, επιτύµβια γλυπτά 
και ανάγλυφα. Το παλαιότερο ταφικό γλυπτό ήταν η προτοµή του Γρη-
γορίου Παπαδόπουλου, ενώ µεταξύ των πλέον κοµψών και πλούσιων σε 
διάκοσµο ταφικών µνηµείων συγκαταλέγονταν οι τάφοι της Οικογένειας 
Άµποτ και του Ιωάννη Πρασακάκη. Αρκετοί τάφοι έφεραν προτοµές ή 
αγάλµατα που αφορούσαν σε δεόµενους αγγέλους και γονυκλινείς γυ-
ναίκες και άλλοι έφεραν γλυπτά διακοσµητικά στοιχεία, όπως σταυρούς, 
κρίνους και άλλα λουλούδια. 
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Ο τάφος του Προέδρου της Φ.Α.Α.Θ. ∆ηµητρίου Κατσάλη (αριστερά) και  
ο τάφος της οικογένειας Μιχαήλ Κυριακού (δεξιά) στο νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας 

(Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.). 
 

  
 

Οι τάφοι των οικογενειών Ζαρούκα (αριστερά) και Σνωκ (δεξιά)  
στο νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.). 
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ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ 
 
 Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών, παράλληλα µε την προσπά-
θεια ανάπτυξης κοιµητηριακών υποδοµών στη Θεσσαλονίκη, επιλήφθη-
κε της οργάνωσης υπηρεσίας εκφοράς των νεκρών. 
 Το σκέλος της συγκεκριµένης ευθύνης προβλέπονταν στο άρθρο 6 
της Σύµβασης του 1875 µε την Κοινότητα. Το άρθρο αυτό ανέφερε ότι 
«Η Φιλόπτωχος Αδελφότης υποχρεούται προσέτι να διατηρεί φέρετρα 
κοινά τριών τάξεων ενοικιάζουσα ταύτα εις τας κηδείας και να προσφέρει 
το αναγκαίον προσωπικόν και υλικόν δια την νεκροποµπήν. Τα καθ’ έκα-
στα δε τούτων καθώς και τα δικαιώµατα θέλουσιν ορισθεί εν ιδιαιτέροις 
διατάξεσιν». 
 
 Το ζήτηµα της προµήθειας φερέτρων απασχόλησε ιδιαίτερα την 
Αδελφότητα για το λόγο, ότι ο κύριος κατασκευαστής και πωλητής φε-
ρέτρων στη Θεσσαλονίκη ήταν ένας Βούλγαρος ξυλουργός, που είχε 
εγκατεστηµένο το εργαστήριό του στην Εγνατία οδό.  
 Οι έντονες εθνοτικές αντιπαραθέσεις της εποχής και η στάση που 
είχε υιοθετήσει η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα περί µηδενικής οικο-
νοµικής ή άλλης συναλλαγής και συνεργασίας µε Βούλγαρους, οδήγησε 
την Αδελφότητα στην αναζήτηση Έλληνα κατασκευαστή φερέτρων. Η 
τελική επιλογή αφορούσε στον ξυλουργό Ηρακλή Τσίπη, που είχε και ο 
ίδιος εγκατεστηµένο το εργαστήριό του επί της Εγνατίας, απέναντι από 
το φαρµακείο του Πεντζίκη. 
 Η επιλογή του Τσίπη από την Αδελφότητα, ως κατασκευαστή φε-
ρέτρων, δεν ήταν τυχαία, αλλά σαφώς αιτιολογηµένη και είχε ως σκοπό 
την οικονοµική του ενίσχυση για λόγους βιοπορισµού. Ο Τσίπης ήταν 
ένας συνειδητοποιηµένος πατριώτης, Τµηµατάρχης του Εκτελεστικού 
και βοηθός Τµηµατάρχη του Τµήµατος Πληροφοριών της «Ελληνικής 
Οργάνωσης», που ανελάµβανε και διεκπεραίωνε µε γενναιότητα σηµα-
ντικές και επικίνδυνες αποστολές στα πλαίσια του Μακεδονικού Αγώνα. 
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 Από το 1887 και εντεύθεν η Αδελφότητα και οι Έλληνες γενικό-
τερα αγόραζαν φέρετρα µόνο από τον Τσίπη, ο οποίος, συνεργαζόµενος, 
αργότερα, µε τον γαµπρό του ∆ράκο Γιαννουκάκο, µετέτρεψε, σταδια-
κά, το ξυλουργείο του σε γραφείο κηδειών, το πρώτο στη Θεσσαλονίκη, 
που λειτουργεί από τους διαδόχους του µέχρι τις µέρες µας. 

 

 
 

Η κηδεία του Ηρακλή Τσίπη το 1930 µπροστά από το γραφείο του  
στην οδό Εγνατία (Αρχείο Η. Πετρόπουλου). 

 
 Η πρόβλεψη του άρθρου 6 της σύµβασης του 1875 περί φροντίδας 
της Αδελφότητας «…να προσφέρει το αναγκαίον προσωπικόν και υλικόν 
δια την νεκροποµπήν…», υπήρξε αντικείµενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 
Το γεγονός αυτό αναδεικνύεται στη λογοδοσία του Προέδρου της Α-
δελφότητας Κωνσταντίνου Τάττη προς τη Γενική Συνέλευση των µελών 
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της το 1892, όπου αναφέρονται τα εξής: «…ουχί άσκοπον θεωρώ όπως 
καταδείξω προς τα αξιότιµα µέλη της Αδελφότητος ότι το ηµέτερον σωµα-
τείον δύναται πάνυ ευχερώς να αναλάβη τα της διαρρυθµίσεως των κη-
δειών επ’ ωφελεία αυτού τε και των συµπολιτών ηµών καθ’ ότι εάν η Α-
δελφότης κατ’ αποκοπήν λαµβάνουσα χρηµατικόν τι ποσόν ανάλογον 
προς την κοινωνικήν κατάστασιν του κηδευοµένου, και σπουδαίον πρόσο-
δον υπέρ του αγαθοεργού αυτής σκοπού θα δηµιουργήση και τους οικείους 
των κηδευοµένων θα απαλλάξη από ανουσείων µεριµνών και από αν-
θρώπων οίτινες εν τοιαύταις θλιβεραίς περιστάσεσι των οικείων των κη-
δευοµένων επιδιώκουσι να κερδοσκοπήσωσι, δια ταύτα την πραγµατοποί-
ησιν του έργου τούτου εκθύµως συνιστώµεν τοις διαδόχοις ηµών». 
 Προς την κατεύθυνση αυτή η Αδελφότητα αγόρασε το 1893 νε-
κροφόρο άµαξα για τη µεταφορά των νεκρών «…πράγµα που κατέστη 
απαραίτητον λόγω των διαστάσεων της πόλης», όπως αναφέρει σε επι-
στολή της προς τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Αθανάσιο, που εστάλη 
στις 30 Νοεµβρίου 1893. 
 Στην ίδια επιστολή γίνεται αναφορά στην απόφαση του ∆.Σ. της 
Αδελφότητας να εισπράττονται «δικαιώµατα µεταφοράς δια της νεκρο-
φόρου, για µεν εκείνους που ενταφιάζονταν σε οικογενειακούς ή πρώτης 
τάξεως κοινούς τάφους 1 ½ λίρα οθωµανική, για τους Β΄ τάξεως 1 λίρα 
οθωµανική, για τους Γ΄ ½ λίρα οθωµανική και για εκείνους που προέρχο-
νταν από τις φυλακές ή το νοσοκοµείο µόνον ¼ της λίρας. ∆ια την µετα-
φορά δε από την οικίαν εις την ενοριακήν εκκλησίαν και την εντεύθεν το-
ποθέτησιν των νεκρών εν τω νεκροφορείω µέχρι της ενταφιάσεως θα υ-
πάρχουν τέσσαρες έµµισθοι της Αδελφότητος νεκροφορείς πενθίµως και 
οµοιοµόρφως ενδεδυµένοι». Στη συνέχεια παρακαλείται ο Παναγιώτατος 
να «καθυποβάλη την σχεδιασθείσαν διατίµησιν εις την κρίσιν και επικύ-
ρωσιν της ∆ηµογεροντίας της Κοινότητος». 
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 Σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Αδελφότητας του έτους 1894 οι 
εισπράξεις της νεκροφόρου αµάξης γίνονταν από την Επιτροπή Επιστα-
σίας του Νεκροταφείου, «δια διπλοτύπων αποδείξεων φερουσών την 
σφραγίδα του Νεκροταφείου και την υπογραφήν του Ταµίου της Ειδικής 
Επιτροπείας». 
 

 
 

Η πρώτη νεκροφόρος άµαξα του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας  
σε κηδεία το έτος 1916 (Αρχείο Η. Πετρόπουλου). 

 
 Σταδιακά, άρχισαν να εισάγονται από το εξωτερικό στεφάνια µε 
ψεύτικα άνθη και άλλα διακοσµητικά στοιχεία προς χρήση κατά τις τε-
λετές εκφοράς. Τα στέφανα λόγω του υψηλού τους κόστους νοικιάζο-
νταν για την κηδεία και στη συνέχεια επιστρέφονταν. Υπήρχαν όµως 
περιπτώσεις οικογενειών, που τα αγόραζαν για χρήση στην εκφορά του 
προσφιλούς νεκρού τους και στη συνέχεια για τη διακόσµηση του τάφου 
του. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας 
του 1908 «τα στέφανα αυτά φυλάσσονται επί δύο µήνας εις τους τάφους 
και µετά εκποιούνται». 
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 Εκτός από την Αδελφότητα άρχισαν, σταδιακά, να εµπλέκονται µε 
την εκφορά των νεκρών στη Θεσσαλονίκη ιδιωτικά γραφεία κηδειών. 
Την επιτυχία του πρώτου γραφείου του είδους των «Τσίπη - Γιαννουκά-
κου» προσπάθησαν να µιµηθούν και άλλοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέ-
γονται ο Τσιτουρίδης το 1912, ο Πασίλας το 1922, ο Τεκτονίδης το 
1929, ο Πέπας το 1930, ο Μωραΐτης το 1932 και ο ∆αραβίγκας το 1935. 
Οι δύο τελευταίοι ήταν οι πρώτοι στη Θεσσαλονίκη που χρησιµοποίη-
σαν αυτοκίνητη νεκροφόρα. 
 Μετά το 1932, όταν ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης ανέλαβε την ευθύνη 
της λειτουργίας της Ευαγγελίστριας από την Αδελφότητα, αγοράστηκε 
µία ακόµη νεκροφόρος, που ήταν ένα απλό κλειστό όχηµα µε άλογο, µε 
την οποία γίνονταν, δαπάναις του, οι κηδείες των απόρων. 
 
 

 
 

Η νεκροφόρος άµαξα του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας  
(Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.). 
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Το δωµάτιο του ιερέως στο νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας το 1916.  
∆ιακρίνεται µια σαρκοφάγος, που είναι πιθανό να είχε µετατραπεί  

σε δεξαµενή νερού (Αρχείο Η. Πετρόπουλου). 
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ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 

 
 Η έκταση, η οποία επιλέχθηκε για τη δηµιουργία του νεκροταφεί-
ου της Ευαγγελίστριας, αφορούσε σε κοιµητηριακό χώρο των Ορθοδό-
ξων Χριστιανών, που διαπιστωµένα λειτουργούσε από αιώνες µε τρόπο, 
όµως, άτακτο. Η συγκεκριµένη έκταση, την οποία διεκδίκησε η Φιλό-
πτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης ως εκδοχεύς των δικαιωµά-
των της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας για την ίδρυση και λειτουρ-
γία σύγχρονου νεκροταφείου, υπήρξε, σχεδόν ταυτόχρονα µε την υπο-
γραφή της σύµβασης του 1875 µεταξύ της Κοινότητας και της Αδελφό-
τητας, πεδίο εκχωρήσεων και αυθαίρετων καταπατήσεων τµηµάτων της 
από διάφορους Φορείς. 
 
 Μέρος της έκτασης εκχωρήθηκε από τις Οθωµανικές αρχές στο 
Ορφανοτροφείο Ισλά-Χανέ και µέρος για την ίδρυση νεκροταφείων των 
Αρµενίων και των ∆ιαµαρτυροµένων, ενώ στα Πρακτικά της Κοινοτικής 
∆ηµογεροντίας µε ηµεροµηνία 17 Οκτωβρίου 1881 περιλαµβάνεται η 
παρακάτω καταχώρηση, που αφορά σε προσπάθειες καταπάτησης µέ-
ρους του χώρου: 
 «Ανεγνώσθη η υπό ηµερ. 17 Οκτωβρίου ε.ε. και αριθ. πρωτ. 1084 
αναφορά της ∆ιοικητικής Επιτροπής της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, δι’ ης 
ειδοποιοί ότι από τινος άνθρωποι του ∆ηµαρχείου ήρξαντο εργαζόµενοι 
προς ισοπέδωσιν του από της Χρυσής Πύλης προς το Νεκροταφείον χώ-
ρου επί σκοπώ όπως οικειοποιηθέντες το µέρος αυτό ιδρύσωσι καφενεία 
και ό,τι άλλο. Εξαιτείται όθεν ίνα ενεργηθώσι τα δέοντα προς παρεµπόδι-
σιν της τοιαύτης επιχειρήσεως. Εγκρίνεται ίνα δια τακριρίου προς την Γε-
νικήν ∆ιοίκησιν γένηται η προσήκουσα διαµαρτύρησις». 
 Λίγα χρόνια αργότερα η Αδελφότητα και κατ’ επέκταση ο ελληνι-
σµός της Θεσσαλονίκης δέχθηκε το πλήγµα της απόφασης του Νοµαρ-
χιακού Συµβουλίου για εκχώρηση τµήµατος της έκτασης στη θέση «τα 
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Πλατάνια του Λάζου» για τη δηµιουργία Βουλγαρικού νεκροταφείου. Το 
συγκεκριµένο νεκροταφείο ιδρύθηκε το 1887, καταργήθηκε µετά την 
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 και ο χώρος του ενσωµατώ-
θηκε στην Ευαγγελίστρια.  
 Το 1902 το υψηλότερο τµήµα του νεκροταφείου καταστράφηκε 
και ο χώρος του εκχωρήθηκε για την ανοικοδόµηση του ∆ηµοτικού Νο-
σοκοµείου και του Λυσσιατρείου. 
 Το 1931 θεσπίστηκε ο νόµος 5148 µε τον οποίο δροµολογήθηκε η 
άρση του δικαιώµατος διαχείρισης των νεκροταφείων της Θεσσαλονίκης 
από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών. 
 

 
 

Το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας στα τέλη του 19ου αιώνα πριν από τη διαµόρφωση 
του περιβάλλοντος χώρου. ∆εξιά διακρίνεται το βουλγαρικό νεκροταφείο, το οποίο  

µετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης ενσωµατώθηκε στην Ευαγγελίστρια.  
(Η φωτογραφία προέρχεται από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου της Κωνσταντινούπο-

λης. Εντοπίστηκε και τεκµηριώθηκε από τους Ε. Χεκίµογλου και E. Danacioglu.  
∆ηµοσιεύθηκε στο βιβλίο του Ε. Χεκίµογλου  

«Ο Ν. Μάνος και ο µεσοπόλεµος στη Θεσσαλονίκη»). 
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Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ  
ΑΝ∆ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 

 
 Για να γίνουν κατανοητές κάποιες από τις βασικές αιτιάσεις που 
συνεισέφεραν, ώστε να αρθεί η εµπλοκή της Φιλοπτώχου Αδελφότητας 
Ανδρών από τη λειτουργία των νεκροταφείων της Θεσσαλονίκης, πρέπει 
να επισηµανθούν τα εξής: 
 1. Η διαχείριση των νεκροταφείων από την Αδελφότητα αποτε-
λούσε κατά βάση κοινωνικοθρησκευτική προσφορά, η οποία της προσέ-
διδε ιδιαίτερο κύρος. 
 2. Τα έσοδα από τη διαχείριση των νεκροταφείων προσέφεραν 
σηµαντικούς πόρους, µέρος των οποίων επενδύονταν στη συνεχή συ-
ντήρηση και βελτίωση των υποδοµών τους και µέρος για την άσκηση 
φιλανθρωπικού έργου, το οποίο προσέδιδε στην Αδελφότητα ευρύτατη 
κοινωνική αναγνώριση και επιρροή. 
 3. Στα νεκροταφεία απασχολούνταν ως µόνιµο ή εποχιακό προ-
σωπικό δεκάδες Θεσσαλονικείς, οι οποίοι επιλέγονταν από το ∆ιοικητι-
κό Συµβούλιο της Αδελφότητας µε κριτήρια αυστηρά κοινωνικά, χωρίς 
να γίνονται αποδεκτές παρεµβάσεις τρίτων για διορισµό «ηµετέρων». 
 4. Η Αδελφότητα εξέφραζε στην πράξη τα πρότυπα της κοινοτικής 
αλληλεγγύης, η οποία είχε εµπεδωθεί τα δύσκολα χρόνια της Οθωµανι-
κής κατοχής και είχε ως βάση τη χριστιανική αντίληψη περί εθελοντικής 
υποστήριξης και προσφοράς προς τους αναξιοπαθούντες, χωρίς εκλογι-
κούς ή άλλους υπολογισµούς. Αντίθετα, το πνεύµα της εποχής είχε ως 
επίκεντρο την πολιτικοϊδεολογική τοποθέτηση, την αντίληψη του κρατι-
κισµού και του ελέγχου κάθε δραστηριότητας άµεσα από την Πολιτεία ή 
από Όργανα και Φορείς που είχε υπό την εποπτεία της. 
 5. Κατά την περίοδο του µεσοπολέµου οι πολιτικές αντιπαραθέ-
σεις µεταξύ Βενιζελικών και Αντιβενιζελικών ήταν οξύτατες µε συνέ-
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πεια να θεωρούν οι µεν τους δε ως εχθρούς, που πρέπει να εξοντωθούν ή 
έστω να αποδυναµωθούν. Συγκυριακά, κατά την περίοδο εκείνη το ∆.Σ. 
της Αδελφότητας και τα περισσότερα από τα µέλη της φαίνεται ότι ανή-
καν στην πλευρά των Αντιβενιζελικών, χωρίς όµως να εκδηλώνουν, εµ-
φανώς τουλάχιστον, θέσεις ή δράσεις εις βάρος της άλλης πλευράς. Α-
ντίθετα, µε οµόφωνη απόφαση των µελών της Γενικής Συνέλευσης της 
Αδελφότητας είχε αναγορευτεί ως Επίτιµος Πρόεδρός της ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος «…εις αναγνώρισιν της µέγιστης προσφοράς του εις την πατρί-
δαν…». Η σηµασία της συγκεκριµένης δίκαιης απότισης τιµής προς τον 
Ε. Βενιζέλο µπορεί να αξιολογηθεί συνεκτιµώντας, ότι στα 140 χρόνια, 
που µεσολάβησαν από την ίδρυση της Αδελφότητας µέχρι τις µέρες µας, 
µόνο πέντε, συνολικά, προσωπικότητες αξιώθηκαν του τίτλου του Επι-
τίµου Προέδρου της. 
 Τα προαναφερθέντα φαίνεται ότι λειτούργησαν συνδυαστικά, ώ-
στε να µεθοδεύσουν συγκεκριµένοι κύκλοι την αποδυνάµωση του έργου 
της Αδελφότητας. 
 
 Κατά τη διάρκεια του έτους 1930 συνέβησαν τρία σοβαρά επεισό-
δια εις βάρος της. Τα επεισόδια αυτά, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, 
υπήρξαν το προΰµνιο γεγονότων που οδήγησαν στην αφαίρεση κάθε 
ευθύνης και αρµοδιότητας της Αδελφότητας επί των νεκροταφείων και 
έµµεσα στην υπονόµευση του µεγάλου φιλανθρωπικού της έργου. 
 Το πρώτο επεισόδιο αφορούσε στην αυθαίρετη διεκδίκηση του 
µεγαλύτερου τµήµατος του βοηθητικού νεκροταφείου της Αγίας Φωτει-
νής από την ΙΧ Μεραρχία Ιππικού του Γ΄ Σώµατος Στρατού, που εκδη-
λώθηκε µόλις η Αδελφότητα προσπάθησε να περιτειχίσει και να καλλω-
πίσει την περιοχή. Το δεύτερο επεισόδιο αφορούσε σε ατεκµηρίωτες 
διεκδικήσεις από τρίτους τµηµάτων της περιοχής του Αγίου Παύλου, 
που εκδηλώθηκε αµέσως µετά την αποχώρηση του Νικολάου Μάνου, 
διακεκριµένου µέλους της Αδελφότητας, από το ∆ηµαρχιακό θώκο. Το 
τρίτο επεισόδιο αφορούσε στην επί µακρόν διακοπή της υδροδότησης 
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του κτήµατος του Αγίου Παύλου και του νεκροταφείου της Ευαγγελί-
στριας από τις υπηρεσίες του ∆ήµου. 

 
Το ναΐδριο του νεκροταφείου της Αγίας 
Φωτεινής. Ιδρύθηκε από τη Φ.Α.Α.Θ. και 
λειτούργησε ως παράρτηµα του νεκροτα-
φείου της Ευαγγελίστριας σε χώρο που 
καταλαµβάνει σήµερα το Καυτατζόγλειο 
Στάδιο. Χρησιµοποιήθηκε, κυρίως, για την 
ταφή απόρων. Έπαυσε να λειτουργεί στις 
αρχές της δεκαετίας του 1950 και η έκτασή 
του επανήλθε στην κυριότητα και χρήση 
της Αδελφότητας µέχρι το 2004, έτος κατά 
το οποίο απαλλοτριώθηκε για τις ανάγκες 
του Καυτατζογλείου Σταδίου (Αρχείο 
Φ.Α.Α.Θ.). 
 
 

 
 Τα επεισόδια αυτά προκάλεσαν έντονο προβληµατισµό και ανησυ-
χία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητας, το οποίο υπό την Προε-
δρία του ιατρού και διακεκριµένου Μακεδονοµάχου ∆ηµητρίου Μαργα-
ρόπουλου δραστηριοποιήθηκε αµέσως και µε τρόπο µεθοδικό, για τη συ-
γκέντρωση στοιχείων, που να κατοχυρώνουν τα δικαιώµατα της 
Φ.Α.Α.Θ. και να τεκµηριώνουν το πολύπλευρο έργο της. Προς την κα-
τεύθυνση αυτή υπήρξε σηµαντική η συµβολή του ταµία του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου Γεωργίου Ζαρούκα και του τουρκοµαθούς, µέλους της Α-
δελφότητας, Χρήστου Σύρµου, οι οποίοι εντόπισαν στην οικία του απο-
θανόντος πρώην Προέδρου Κωνσταντίνου Τάττη πολλά έγγραφα ανα-
γόµενα στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, χρήσιµα για την Αδελφότητα. 
 Την άνοιξη του 1931 το ∆.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. πληροφορήθηκε τη 
σύνταξη σχεδίου νόµου «περί διοικήσεως ενοριών», το οποίο σε άρθρο 
του προέβλεπε ότι «παν ιδιωτικόν ναΐδριον τιθέµενον εις δηµοσίαν λα-
τρείαν δηµεύεται» και σε άλλο άρθρο, ότι «η διοίκησις και διαχείρισις 
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των νεκροταφείων και των εν αυτοίς ιερών ναών περιέρχεται εις τους ∆ή-
µους και τας Κοινότητας». 
 Το ∆.Σ. της Αδελφότητας δραστηριοποιήθηκε αµέσως και αποφά-
σισε αφενός να κλείσει τον Ιερό Ναό του Αγίου Παύλου και αφετέρου 
να µεταβούν στην Αθήνα ο Πρόεδρος ∆. Μαργαρόπουλος και ο νοµικός 
σύµβουλος της Αδελφότητας Εµµανουήλ Μάνος. Στόχος τους ήταν, µε 
κατάλληλες ενέργειες, να επιτύχουν την απόσυρση του νοµοσχεδίου ή 
έστω προσθήκη της παρακάτω τροπολογίας, που είχε συντάξει ο Εµ. 
Μάνος. 
 

 
Νικόλαος Μάνος (1875-1947) 
Επιχειρηµατίας και πολιτικός. Απόφοιτος Γαλλικής 
Εµπορικής Σχολής, εργάστηκε αρχικά για σύντοµο 
χρονικό διάστηµα ως δάσκαλος. Στη συνέχεια ί-
δρυσε γραφείο ασφαλειών και παράλληλα ασχολή-
θηκε µε το εµπόριο, τις κατασκευές και τις µεταλ-
λευτικές εξορύξεις. Συµµετείχε στο Μακεδονικό 
Αγώνα, ασχολήθηκε ενεργά µε τα ζητήµατα της 
Ελληνικής Κοινότητας, µε την Ενοριακή Επιτροπή 
και το Παπάφειο Ορφανοτροφείο. Παρασηµοφορή-
θηκε από τη Γιουγκοσλαβική κυβέρνηση για τη συ-
νεισφορά του στην ανάπτυξη των ελληνογιουγκοσ-
λαβικών σχέσεων, αναγορεύτηκε Επίτιµος Πρόε-
δρος Βορείου Ελλάδος του Σώµατος Ελλήνων Προ-

σκόπων για την προσφορά του στον προσκοπισµό και Επίτιµος Πρόεδρος της Ένωσης 
Παλαιών Πολεµιστών Μακεδονίας. ∆ιετέλεσε ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης τις περιόδους 
1929-1931 και 1934-1937 υλοποιώντας πολλά και σηµαντικά έργα πνοής για την πόλη. 
Υπήρξε ενεργό µέλος και ένθερµος υποστηρικτής του έργου και των σκοπών της 
Φ.Α.Α.Θ. Το 1934, ως ∆ήµαρχος, πρότεινε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την επιχορήγη-
ση της Αδελφότητας µε το ποσό των 75.000 δραχµών. Το έπραξε θέλοντας να αµβλύνει 
την δεινή οικονοµική θέση της Αδελφότητας, στην οποία είχε περιπέσει µετά την απώλεια 
της διαχείρισης των νεκροταφείων, προκειµένου να συνεχίσει το φιλανθρωπικό της έργο 
στη Θεσσαλονίκη. 



 -41-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Τροπολογία 
 

 «Του 8ου άρθρου του σχεδίου Νόµου περί τροποποιήσεως ή συ-
µπληρώσεως του Ν.∆. της 17 ∆εκεµβρίου 1923 "περί ενοριακών Ναών 
και εφηµερίων" Ν. 4567 κ.λπ. 
 Εις το άρθρον 8ον του ως άνω σχεδίου νόµου προστίθεται τρίτη πα-
ράγραφος έχουσα ώδε: 
 "Όπου όµως νεκροταφεία µετά των εν αυτοίς Ναών ανήκουσιν εις 
την διαχείρισιν και διοίκησιν νοµικών προσώπων ή οργανισµών εξυπηρε-
τούντων φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς ή κοινωφελείς σκοπούς διατη-
ρείται το υφιστάµενον καθεστώς µέχρις ότου οι οικείοι ∆ήµοι ή Κοινότη-
τες αποκτήσωσιν ίδια νεκροταφεία"». 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 Φαίνεται, ότι οι επαφές των ∆. Μαργαρόπουλου και Ε. Μάνου 
στην Αθήνα υπήρξαν αποδοτικές, διότι αφενός αποσύρθηκε το υπό ψή-
φιση νοµοσχέδιο και αφετέρου, διότι ο αρµόδιος Υπουργός, αφού ενη-
µερώθηκε για την προταθείσα τροπολογία, έδειξε ότι διάκειται ευµενώς 
για την αποδοχή της. 
 Στις 27 Ιουλίου 1931 το ∆.Σ. της Αδελφότητας αποφάσισε να 
πλαισιωθεί ο νοµικός της σύµβουλος Εµ. Μάνος από τους διακεκριµέ-
νους δικηγόρους και µέλη της Φ.Α.Α.Θ. Ι. Λαδά, Π. Στράγγα, Σπ. Τζαµ-
τζή και Ι. Τσιτσικλή, ώστε από κοινού να επιληφθούν των επαπειλούµε-
νων συµφερόντων της. Μία από τις πρώτες ενέργειες των δικηγόρων 
ήταν η προσέγγιση κορυφαίων νοµοµαθών της Αθήνας, µε σκοπό τη 
σύνταξη γνωµοδότησης επί του θέµατος. 
 Στις 9 Οκτωβρίου 1931 η Ανωτέρα Ενοριακή Αντιπροσωπεία οι-
κειοποιούµενη αυθαίρετα την ιδιότητα του διαδόχου της δια νόµου κα-



 -42-

ταργηθείσας Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας και προφανώς παρακι-
νούµενη από συγκεκριµένους κύκλους, κατήγγειλε τη σύµβαση του 
1875, µε το παρακάτω έγγραφο: 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
   –––––   

Εν. Θεσσαλονίκη τη 9 Οκτωβρίου 1931 
Αριθ. Πρωτ. 130 
 

Προς 
τον Αξιότιµον κ. ∆ηµήτριον Μαργαρόπουλον 
Πρόεδρον της Φιλοπτώχου Αδελφότητος 

 
Ενταύθα 

 
 Έχοµεν την τιµήν να γνωρίσωµεν ηµίν ότι η Ανωτέρα Ενοριακή Α-
ντιπροσωπεία εν τη συνεδρία αυτής της 22ας Σεπτεµβρίου ε.ε. απεφάσισε 
την καταγγελίαν της µεταξύ της τέως Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος 
Θεσσαλονίκης και της Φιλοπτώχου Αδελφότητος καταρτισθείσης την 25ην 
Απριλίου 1875 συµβάσεως αφορώσης την διαχείρισιν των Νεκροταφείων. 
 Την απόφασίν της ταύτην υπέβαλεν η Ανωτέρα Ενοριακή Αντιπρο-
σωπεία προς κύρωσιν προς την Γενικήν ∆ιοίκησιν Μακεδονίας ήτις δια 
του υπ’ αριθ. 118032 της 8ης Οκτωβρίου ε.ε. εγγράφου της ανεκοίνωσεν 
ότι εγκρίνει ταύτην. 
 Όθεν συνελθούσα επί τούτω η Ανωτέρα Ενοριακή Αντιπροσωπεία 
εις συνεδρίαν χθες (8 Οκτωβρίου 1931) απεφάσισε να εγκατασταθή εν 
τοις Νεκροταφείοις Ευαγγελιστρίας και Αγίας Παρασκευής ως και εν τοις 
παραρτήµασιν αυτών την προσεχή Τετάρτην 14ην Οκτωβρίου ε.ε. και ώ-
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ραν 11ην π.µ. δι’ εξαµελούς αυτής Επιτροπής εκ των κ.κ. Κωνσταντίνου 
Μανώλα, Θεµιστοκλέους Βούβαρη, Γεωργίου Παδιώτη, Αποστόλου Κα-
τσουλίδου, Ιωάννου Ιωαννίδου και Αχιλλέως Τζηρίδου. 
 Γνωρίζοντες όθεν υµίν τ' ανωτέρω παρακαλούµεν όπως κατά την 
ως άνω ηµέραν και ώραν παραστήτε δια την παράδοσιν των ειρηµένων 
Νεκροταφείων και της υπηρεσίας αυτών. 
 

Ευχέτης προς Θεόν 
ο Πρόεδρος της Ανωτέρας Ενοριακής Αντιπροσωπείας 

κ.α.α. ο Αρχιερατικός Επίτροπος 
T Αρχιµ. Καλλίνικος Σπυρόπουλος 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 Αυθηµερόν, µετά την παραλαβή του συγκεκριµένου εγγράφου, ο 
Πρόεδρος της Αδελφότητας ∆. Μαργαρόπουλος, ο νοµικός της σύµβου-
λος Εµ. Μάνος και ο δικηγόρος Ι. Λαδάς ζήτησαν ακρόαση από τον Γε-
νικό ∆ιοικητή Μακεδονίας Στυλιανό Γονατά. 
 Η συνάντηση υπήρξε, µάλλον, επεισοδιακή. Οι αντιπρόσωποι της 
Αδελφότητας διαµαρτυρήθηκαν έντονα στον Στ. Γονατά για το ατόπηµά 
του να επικυρώσει µία παρανόµως ληφθείσα απόφαση της Ανωτέρας 
Ενοριακής Αντιπροσωπείας, η οποία ήταν προσβλητική για την Αδελ-
φότητα και υπονοµευτική για το έργο της. Επεσήµαναν, ότι θέµατα που 
αφορούν σε περιουσιακά ζητήµατα δεν επιλύονται µε διοικητικές πρά-
ξεις, αλλά µόνο δικαστικά και τόνισαν ότι εάν κάποιοι πιστεύουν, ότι 
έχουν δικαίωµα να οικειοποιηθούν περιουσία, η οποία επί µακρόν, µε 
πολύ κόπο και µε επενδύσεις εκατοµµυρίων δραχµών δηµιούργησε η 
Αδελφότητα εκ του µηδενός, µπορούν να τη διεκδικήσουν ενώπιον της 
δικαιοσύνης. 
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Στυλιανός Γονατάς (1876-1966) 
Στρατιωτικός και πολιτικός. Απόφοιτος της Σχολής Ευ-
ελπίδων, έλαβε µέρος στον πόλεµο του 1897, στο Μακε-
δονικό Αγώνα, στο Κίνηµα του Στρατιωτικού Συνδέσµου 
στο Γουδί το 1909, στους Βαλκανικούς πολέµους, στο 
ελληνικό εκστρατευτικό σώµα της Ουκρανίας και στη 
Μικρασιατική εκστρατεία. Την περίοδο 1922-1924 τέ-
θηκε επικεφαλής επαναστατικής κυβέρνησης, η οποία 
υλοποίησε την καταδικαστική απόφαση του Έκτακτου 
Στρατοδικείου για τους υπεύθυνους της Μικρασιατικής 
καταστροφής. Το 1924 αποστρατεύτηκε µε το βαθµό του 
αντιστρατήγου και εξελέγη πληρεξούσιος Αθηνών – Πει-
ραιώς. Το 1929 εξελέγη γερουσιαστής Αττικής – Βοιωτί-

ας µε το κόµµα των Φιλελευθέρων. Στη συνέχεια διετέλεσε Υπουργός Συγκοινωνιών, 
Γενικός ∆ιοικητής Μακεδονίας (1929-1932) και Πρόεδρος της Γερουσίας (1932-1935). 
Αναµίχθηκε στην Εθνική Αντίσταση την περίοδο της γερµανικής κατοχής και µετά την 
απελευθέρωση ίδρυσε το Κόµµα των Εθνικών Φιλελευθέρων. Εξελέγη βουλευτής Αθη-
νών και διετέλεσε Υπουργός στις κυβερνήσεις Π. Πουλίτσα, Κ. Τσαλδάρη και ∆. Μάξι-
µου. Το 1950 έλαβε µέρος στον εκλογικό αγώνα µέσα από τις τάξεις του Κόµµατος των 
Φιλελευθέρων, αλλά δεν πέτυχε να εκλεγεί, για πρώτη φορά στον πολιτικό του βίο. Ως 
Γενικός ∆ιοικητής Μακεδονίας και αργότερα ως Πρόεδρος της Γερουσίας ενορχήστρωσε 
την προσπάθεια της αποµάκρυνσης της Φ.Α.Α.Θ. από την ευθύνη της λειτουργίας των 
νεκροταφείων. 
 
 Τόσο ο Γενικός ∆ιοικητής Γονατάς, όσο και ο παριστάµενος Γεν. 
Γραµµατέας της Γενικής ∆ιοίκησης Λαζαρίδης αναγνώρισαν το λογικό 
και το νόµιµο των επιχειρηµάτων της Αδελφότητας και διαβεβαίωσαν 
τους εκπροσώπους της, ότι θα αναστείλουν την εκτέλεση της απόφασης 
και ότι θα προβούν σε δέουσες συστάσεις προς την Ανωτέρα Ενοριακή 
Αντιπροσωπεία. 
 Στην πρόσκαιρη, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, αλλαγή της στά-
σης του Στ. Γονατά πρέπει να συνεισέφεραν δύο αξιοσηµείωτα γεγονό-
τα, που του υπενθύµισε ο ∆. Μαργαρόπουλος και τα οποία φαίνεται ότι 
τον προβληµάτισαν. Το πρώτο ήταν η σηµαντική υποστήριξη που του 
είχε προσφέρει η Αδελφότητα την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, 
όταν είχε στελεχώσει ως υπάλληλος το Ελληνικό Προξενείο Αδριανού-
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πολης µε το ψευδώνυµο Στέργιος Γρηγορίου. Το δεύτερο ήταν η συν-
δροµή ύψους 30 χρυσών Οθωµανικών λιρών, που είχε προσφέρει, πρώ-
τη, το 1909 η Αδελφότητα στο Θρακικό Τµήµα της «Πανελληνίας Ορ-
γανώσεως», στο οποίο ο Γονατάς είχε τεθεί επικεφαλής, όταν επέστρεψε 
από την Αδριανούπολη στην Αθήνα. 
 
 Εκτός από τη συνάντηση µε το Γενικό ∆ιοικητή η Αδελφότητα 
απέστειλε την παρακάτω απάντηση στο έγγραφο της Ανωτέρας Ενορια-
κής Αντιπροσωπείας. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
1871 

––––– 
Εν Θεσσαλονίκη τη 12 Οκτωβρίου 1931 

Αριθ. Πρωτ. 75 
 

Προς 
την Ανωτέραν Ενοριακήν Αντιπροσωπείαν 

 
Ενταύθα  

 
 Έχοµεν την τιµήν, εις απάντησιν του υπ’ αριθ. 130 της 9ης τρεχ. υµε-
τέρου εγγράφου να γνωρίσωµεν υµίν ότι το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον της 
καθ’ ηµάς Φιλοπτώχου Αδελφότητος µετά καταπλήξεως έλαβε γνώσιν της 
από 22 Σεπτεµβρίου ε.ε. ηµετέρας αποφάσεως, ην πάντη παρανόµως, α-
ναρµοδίως και εναντίον ρητής διατάξεως αυτού τούτου διέποντος υµάς 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος περί Οργανισµού ελάβετε, και ήτις εις ουδεµίαν 
των εν τω ρηθέντι οργανισµώ καθοριζοµένων περιπτώσεων εγκρίσεως εκ 
µέρους της Γενικής ∆ιοικήσεως υπάγεται. 
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 Υποµιµνήσκοντες όθεν υµίν ότι τα λειτουργούντα σήµερον Νεκρο-
ταφεία της Ευαγγελιστρίας και της Αγίας Παρασκευής αποτελούσιν από 
ηµίσεως αιώνος και πλέον αποκλειστικόν δηµιούργηµα και αναφαίρετον 
περιουσίαν της Φιλοπτώχου Αδελφότητος και δυνάµει της Συµβάσεως του 
1875 της συναφθείσης µεταξύ της Αδελφότητος και της προ ετών καταρ-
γηθείσης δια του Νόµου 2508 Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσα-
λονίκης αλλά και δυνάµει επανειληµµένων αναγνωστηριακών πράξεων 
της Ελληνικής Πολιτείας, δηλούµεν κατηγορηµατικώς ότι αδυνατούµεν να 
παραδώσωµεν και το ελάχιστον τµήµα της συνταγµατικώς κατοχυρωµένης 
περιουσίας του υπό την ηµετέραν διοίκησιν γεραρού Φιλανθρωπικού Σω-
µατείου. 

Ο Πρόεδρος 
∆ηµ. Μαργαρόπουλος 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 1931, ηµέρα που είχε ορίσει η Ανω-
τέρα Ενοριακή Αντιπροσωπεία για την παράδοση των νεκροταφείων, 
δεκάδες επιφανείς Θεσσαλονικείς µέλη της Αδελφότητας, έχοντας επι-
κεφαλής τις Εκκλησιαστικές Επιτροπές των Ι. Ναών Ευαγγελίστριας και 
Αγίας Παρασκευής και πλαισιούµενοι από δικηγόρους, προσήλθαν, για 
προληπτικούς λόγους, στα νεκροταφεία. Η ορισθείσα Επιτροπή της Α-
νωτέρας Ενοριακής Αντιπροσωπείας προς «παραλαβή» των νεκροτα-
φείων ήλθε, άκουσε τις θέσεις και τις διαµαρτυρίες των µελών της Α-
δελφότητας και απήλθε, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. 
 Λίγες ηµέρες αργότερα ο ∆ήµαρχος Χαρίσιος Βαµβακάς έφερε 
προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αιφνιδιαστικά και εκτός ηµε-
ρήσιας διάταξης, το θέµα της παραλαβής των νεκροταφείων. Σφοδρότα-
τη υπήρξε η αντίδραση πολλών ∆ηµοτικών Συµβούλων, µελών και µη 
της Αδελφότητας, οι οποίοι κατέκριναν τη σχεδιαζόµενη από το ∆ήµαρ-
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χο πραξικοπηµατική αρπαγή ξένης ιδιοκτησίας, χωρίς αποζηµίωση της 
δικαιούχου Αδελφότητας. 
 Το αποτέλεσµα ήταν να αποσύρει ο ∆ήµαρχος την πρότασή του, 
δήθεν δια παντός. Στην πραγµατικότητα, όµως, τόσο ο ∆ήµαρχος, όσο 
και η Ανωτέρα Ενοριακή Αντιπροσωπεία µε τη συνδροµή φίλα  
προσκείµενων βουλευτών προσπαθούσαν στην Αθήνα να µεθοδεύσουν 
τρόπους αφαίρεσης της περιουσίας της Αδελφότητας, «για ίδιον έκαστος 
όφελος». 

 
Χαρίσιος Βαµβακάς (1872-1952) 
Νοµικός και πολιτικός. Αποφοίτησε από τη Νοµική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, αναγορεύτηκε διδά-
κτορας Νοµικής στη Γενεύη και στη συνέχεια εγκατα-
στάθηκε στην Κωνσταντινούπολη όπου άσκησε τη δικη-
γορία. Υπήρξε στενός συνεργάτης του Πατριάρχη Ιωα-
κείµ Γ΄ και εξελέγη βουλευτής Σερβίων – Κοζάνης στην 
Οθωµανική Βουλή, όπου υποστήριξε σθεναρά τα θέµα-
τα του ελληνισµού. Με υπόδειξη του Ε. Βενιζέλου ταξί-
δεψε ως εκπρόσωπος της ελληνικής Κυβέρνησης σε 
ευρωπαϊκές χώρες για να διακηρύξει τα ελληνικά δίκαι-
α, µε αποτέλεσµα να καταδικαστεί, ερήµην, εις θάνατο 
από την τουρκική κυβέρνηση. Μετά το τέλος της απο-
στολής του εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου εξέ-

δωσε τη γαλλόφωνη εφηµερίδα Tribune. Το 1920 διορίσθηκε Γενικός ∆ιοικητής Θράκης 
και στη συνέχεια της Ανατολικής Μακεδονίας. Το 1928 εξελέγη Γερουσιαστής Θεσσαλο-
νίκης. Την περίοδο 1930-1933 διετέλεσε ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης συνδέοντας το όνοµά 
του µε σηµαντικά έργα εξωραϊσµού της πόλης, αλλά και µε τον αγώνα εναντίον της 
Φ.Α.Α.Θ. για το θέµα των νεκροταφείων. Το 1935 αποσύρθηκε από το δηµόσιο βίο. 
 
 Την ίδια περίοδο εµφανίστηκαν δηµοσιεύµατα σε Αθηναϊκές εφη-
µερίδες µε υπονοούµενα και κατηγορίες, όπως, ότι η Αδελφότητα «ερ-
γάζεται άκρως τοπικιστικά και ασκεί τοπικιστική φιλανθρωπία υπέρ των 
Θεσσαλονικέων και µόνο». Τα εµφανώς κατευθυνόµενα αυτά δηµοσιεύ-
µατα απέκρυπταν το γεγονός, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του Μακεδονι-
κού Αγώνα και µεταγενέστερα η Αδελφότητα είχε διευρύνει το πατριω-
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τικό και φιλανθρωπικό της έργο σε ολόκληρο το Μακεδονικό χώρο. Α-
πέκρυπταν, επίσης, το γεγονός ότι οι ανάγκες των αναξιοπαθούντων της 
Θεσσαλονίκης που κάλυπτε η Αδελφότητα, ιδιαίτερα µετά την εγκατά-
σταση στην περιοχή της δεκάδων χιλιάδων προσφύγων από την Μ. Ασία 
και τη Θράκη ήταν τεράστιες. Τέλος, απέκρυπταν το γεγονός ότι καµία 
Αθηναϊκή Φιλανθρωπική Οργάνωση δεν είχε, κατ’ αντιστοιχία, παρου-
σία και έργο στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, µε εξαί-
ρεση τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που είχε την έδρα του στη πρωτεύ-
ουσα. 
 

  
 

Οι τάφοι των οικογενειών Αλφρέδου και Ερρίκου Άµποτ στο νεκροταφείο  
της Ευαγγελίστριας (Φωτογραφίες Ν. Στυλιανίδης, Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.). 
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 Για την Αδελφότητα η υπόθεση των νεκροταφείων δεν ήταν µόνο 
ζήτηµα προάσπισης µιας περιουσίας η οποία δηµιουργήθηκε, σταδιακά 
επί δεκαετίες εκ του µηδενός, µε µεγάλες προσπάθειες και σηµαντική 
επένδυση κεφαλαίων. Ήταν, κυρίως, ζήτηµα διαφύλαξης εσόδων, µε τα 
οποία ασκούσε ευρύτατο φιλανθρωπικό έργο, χωρίς καµία κοινωνική, 
πολιτική, αλλά και θρησκευτική προκατάληψη. 
 Ενδεικτικά αναφέροντας το 1931, έτος που συνέβαιναν τα συγκε-
κριµένα γεγονότα, η Αδελφότητα, παρείχε, µεταξύ άλλων, τα εξής: 
 1. Σε 116 µαθητές γυµνασίου υποτροφίες ύψους 100 δραχµών ανά 
µήνα. 
 2. Σε 25 φοιτητές του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης υποτροφίες 
ύψους 250 δραχµών ανά µήνα, σε πέντε Μακεδόνες φοιτητές του Με-
τσοβείου Πολυτεχνείου υποτροφίες ύψους 500 δραχµών ανά µήνα και 
σε φοιτητή στο Παρίσι υποτροφία ύψους 1500 δραχµών ανά µήνα. 
 3. Σε 263 οικογένειες απόρων τακτικά βοηθήµατα ύψους 50 δραχ-
µών ανά µήνα. 
 4. Σε 1.016 οικογένειες απόρων έκτακτα βοηθήµατα συνολικού 
ύψους άνω των 100.000 δραχµών. 
 5. Ενισχύσεις σε Ι. Ναούς, ευαγή ιδρύµατα, νοσοκοµεία και άλ-
λους Φορείς ύψους πολλών δεκάδων χιλιάδων δραχµών. 
 
 Τελικά, ο νόµος 5148 ψηφίστηκε όπως είχε διατυπωθεί αρχικά, 
χωρίς να περιλαµβάνει την τροπολογία που είχε ζητήσει η Αδελφότητα. 
 Ο συγκεκριµένος νόµος είχε ως βάση το νόµο 2508/21-9-1920 
«περί εξακριβώσεως και διαχειρίσεως των περιουσιών και πόρων των εν 
ταις Νέαις Χώραις από Τουρκοκρατίας Χριστιανικών Κοινοτήτων». Με 
τις διατάξεις του τροποποίησε όλη την υφιστάµενη νοµοθεσία περί δια-
λύσεως των επί τουρκοκρατίας Ορθοδόξων Κοινοτήτων. Ως προς τα νε-
κροταφεία, ο νόµος όριζε, ότι εφεξής θα ανήκαν ως προς τη διοίκηση 
και τη διαχείριση στους ∆ήµους. 
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 Στις 19 Φεβρουαρίου 1932, µετέβησαν στην Αθήνα για διαβου-
λεύσεις ο Πρόεδρος της Αδελφότητας ∆. Μαργαρόπουλος, ο Ταµίας Γ. 
Ζαρούκας και ο νοµικός σύµβουλος Εµ. Μάνος. Στις διάφορες επαφές 
τους έτυχαν ουσιαστικής συµπαράστασης, κυρίως, από τον Καθηγητή 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών Λούβαρη και τον βουλευτή Μιχαήλ, οι ο-
ποίοι ήταν µέλη της Αδελφότητας και γνώστες των σκοπών και των 
στόχων της. 
 Ο ∆. Μαργαρόπουλος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη αργά το από-
γευµα της 26ης Φεβρουαρίου 1932. Ο ∆ήµαρχος Χ. Βαµβακάς µόλις 
πληροφορήθηκε την άφιξή του τον αναζήτησε αµέσως και επίµονα, τό-
σο στην οικία του, όσο και σε άλλα σηµεία της πόλης, απαιτώντας την 
αυθηµερόν και αυτοστιγµή παράδοση των νεκροταφείων. Ο Μαργαρό-
πουλος τον συνάντησε, διαµαρτυρήθηκε έντονα για το βεβιασµένο της 
απαίτησής του και για την παράλειψη στοιχειώδους συµπεριφοράς να 
αποτείνει γραπτώς το αίτηµά του στην Αδελφότητα. Τέλος, του ζήτησε 
ολιγοήµερη αναβολή προκειµένου να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση 
των µελών της Αδελφότητας, η οποία ως κυρίαρχο σώµα θα συζητούσε 
και θα αποφάσιζε για το ζήτηµα. 
 Η επιµονή του ∆ηµάρχου για άµεση παράδοση των νεκροταφείων 
ανάγκασε τον Πρόεδρο της Αδελφότητας να ζητήσει επείγουσα ακρόα-
ση από τον Γενικό ∆ιοικητή Μακεδονίας Στ. Γονατά, ο οποίος τον δέ-
χθηκε αργά το βράδυ της ίδιας ηµέρας µαζί µε τους Εµ. Μάνο και Ι. Λα-
δά. Οι εκπρόσωποι της Αδελφότητας διαµαρτυρήθηκαν στον Γονατά για 
τη µεταβολή της θέσης του να λυθεί το θέµα των νεκροταφείων µε τη 
δικαστική οδό και επανυπέβαλαν το αίτηµα να δοθεί ολιγοήµερη παρά-
ταση, ώστε να συγκληθεί Γ.Σ. των µελών της Αδελφότητας. 
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∆ηµήτριος Γ. Μαργαρόπουλος (1869-1950) 
Ιατρός, δραστήριο µέλος της Ελληνικής Κοινότητας 
Θεσσαλονίκης και Μακεδονοµάχος. Φοίτησε στο Ελ-
ληνικό Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης ως υπότροφος του 
Ελληνικού Προξενείου, το οποίο στη συνέχεια τον 
αξιοποίησε ως δάσκαλο και πράκτορα. Στη συνέχεια 
φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών και το 1904 εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη 
ασκώντας την ιατρική. Παράλληλα, ανέπτυξε πολύ-
πλευρη δράση στα πλαίσια του Μακεδονικού Αγώνα 
ως Τµηµατάρχης της «Οργάνωσης Θεσσαλονίκης» 
και µέλος του «Εκτελεστικού». Μετά την απελευθέ-
ρωση της Μακεδονίας διετέλεσε Αντιπρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, µέλος της Κεντρι-

κής Εκκλησιαστικής Επιτροπής και µέλος του Ταµείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας. ∆ιετέ-
λεσε, επίσης, Πρόεδρος του Κοινοτικού Νοσοκοµείου και του Πανελληνίου Συλλόγου 
Μακεδονοµάχων «Ο Παύλος Μελάς». Θήτευσε ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου της Φ.Α.Α.Θ. επί έξι συνεχείς διετείς θητείες (1930-1942). Επί της προεδρίας του 
προέκυψε το ζήτηµα των νεκροταφείων, το οποίο προσπάθησε να αντιµετωπίσει µε σθέ-
νος και ευθυκρισία. 
 
 Ο Γονατάς αρνήθηκε οποιαδήποτε αναβολή της εφαρµογής του 
νόµου 5148. Επιπρόσθετα, επικαλέσθηκε γνωµοδότηση νοµικών για το 
ζήτηµα των νεκροταφείων, την οποία τους είχε αναθέσει ο ∆ήµαρχος Χ. 
Βαµβακάς, µετά την αποτυχή προσπάθειά του να γίνει σχετική συζήτη-
ση και να ληφθούν αποφάσεις στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Επισηµαίνεται, 
ότι αντίγραφο της συγκεκριµένης γνωµοδότησης κοινοποιήθηκε στην 
Αδελφότητα εκ των υστέρων, µε καθυστέρηση πολλών ηµερών. 
 Ο ∆. Μαργαρόπουλος απογοητευµένος από τη συνάντηση µε το 
Γενικό ∆ιοικητή επέστρεψε στην οικία του τις πρώτες πρωινές ώρες της 
27ης Φεβρουαρίου. Εκεί βρήκε το παρακάτω έγγραφο του ∆ηµάρχου, το 
οποίο µόλις είχε επιδοθεί στους οικείους του: 
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 Εν Θεσσαλονίκη τη 26 Φεβρουαρίου 1932 
Αριθ. Πρωτ. 9722 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ 

Προς τον Πρόεδρον της Φιλοπτώχου Αδελφότητος 
κον ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟ 

Ενταύθα 
 
 Καθ’ ά προφορικώς έσχον την τιµήν να σας ανακοινώσω σήµερον, 
είµαι υποχρεωµένος, εις εκτέλεσιν του Νόµου 5148 και του υπ’ αριθ. 
24889 εγγράφου της Γενικής ∆ιοικήσεως Μακεδονίας, να προβώ εντός 
της σήµερον εις την παραλαβήν των Νεκροταφείων Ευαγγελιστρίας και 
Αγίας Παρασκευής. 
 Προς τούτο κοινοποιώ υµίν προσαρτηµένως αντίγραφον της υπ’ 
αριθ. 9545 ταυτοχρόνου τω παρόντι αποφάσεώς µου, δι’ οις συνέστησα 
ειδικόν επίτροπον προς τον σκοπόν αυτόν, ίνα λάβετε γνώσιν. 
 

Ο ∆ήµαρχος 
Χ. Βαµβακάς 

Ακριβές αντίγραφον αυθηµερόν 
Ο Προϊστάµενος Αρχείου Πρωτοκόλλου 

και ∆ιεκπεραιώσεως 
 (υπογραφή) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Το πρωί της 27ης Φεβρουαρίου προσήλθε στην οικία του Μαργα-
ρόπουλου οµάδα υπαλλήλων του ∆ήµου και του ζήτησαν να µεταβούν 
µαζί στα νεκροταφεία για την παράδοσή τους. Ο Μαργαρόπουλος αρνή-
θηκε να τους ακολουθήσει, οπότε οι υπάλληλοι του ∆ήµου µετέβησαν 
στα νεκροταφεία και προχώρησαν στην κατάληψή τους, παρά τις έντο-
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νες διαµαρτυρίες του νοµικού συµβούλου της Αδελφότητας Εµ. Μάνου, 
ο οποίος προσπάθησε ανεπιτυχώς να τους αποτρέψει.  
 Στις 29 Φεβρουαρίου 1932 υπάλληλοι του ∆ήµου παραβίασαν τις 
κλειδαριές των γραφείων και των παραρτηµάτων τους, ύστερα από άρ-
νηση του Μαργαρόπουλου να συµµορφωθεί σε άλλο έγγραφο του ∆η-
µάρχου, που έφερε την ηµεροµηνία 26 Φεβρουαρίου, αλλά επιδόθηκε 
στον παραλήπτη δύο ηµέρες αργότερα. Το συγκεκριµένο έγγραφο του 
∆ηµάρχου και η σχετική απάντηση του Μαργαρόπουλου παρατίθενται 
στη συνέχεια: 
 

 
 

Ο Ιερός Ναός της Ευαγγελίστριας στο οµώνυµο νεκροταφείο  
στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ 

––– 
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ 

Αριθ. Πρωτ. 9922 
 

Εν Θεσσαλονίκη τη 26 Φεβρουαρίου 1932 
 

Προς 
την Φιλόπτωχον Αδελφότητα Κυρίων Θεσσαλονίκης 

 

Ενταύθα 
 

 Εν συνεχεία του υπ’ αριθ. 9722 της 26 Φεβρουαρίου ε.ε. εγγράφου 
µας, έχοµεν την τιµήν να παρακαλέσωµεν υµάς όπως αύριον 29 τρέχοντος 
και ώραν 10.30΄ακριβώς αποστείλητε αντιπροσώπους σας δια το άνοιγµα 
των Γραφείων των Νεκροταφείων Ευαγγελιστρίας και Αγίας Παρασκευής 
ων τας κλείδας έχετε παραλάβη από τας 26 λήγοντος µηνός και την κανο-
νικήν παράδοσιν των αρχείων και της διαχειρίσεως των Νεκροταφείων, 
καθόσον εν εναντία περιπτώσει θα ευρεθώµεν εις την ανάγκην και εν α-
πουσία υµών να προβώµεν εις την επί παρουσία της αρµοδίας αρχής 
διάρρηξιν των Γραφείων και σύνταξιν του οικείου πρωτοκόλλου κατα-
γραφής, των εν αυτοίς βιβλίων και άλλων ειδών. 
 

Ο ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης 
Χαρίσιος Βαµβακάς 

 
Ακριβές Αντίγραφον αυθηµερόν 

Ο Προϊστάµενος Αρχείου Πρωτοκόλλου 
και διεκπεραιώσεως 

(υπογραφή) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
1871 

–––––– 

Εν Θεσσαλονίκη τη 28 Φεβρουαρίου 1932 
Αριθ. Πρωτ. 122 
 

Προς 
τον κ. ∆ήµαρχον Θεσσαλονικέων 

ως εκπρόσωπον του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
 

Ενταύθα 
 
 Εις απάντησιν των υπ’ αριθ. 9722 της 26ης τρέχ. και 9922 της 28ης 
τρέχ. υµετέρων εγγράφων, έχοµεν την τιµήν να γνωρίσωµεν υµίν ότι τα 
Νεκροταφεία Ευαγγελιστρίας και της Αγίας Παρασκευής αποτελούσιν ιδι-
οκτησίαν της Φιλοπτώχου Αδελφότητος από πεντήκοντα έξ ήδη ετών καθ’ 
ά και υµείς γνωρίζετε και επανειληµµέναι επίσηµοι πράξεις της Πολιτείας 
ανεγνώρισαν. 
 Συνεπώς αδυνατούµεν να παραδώσωµεν υµίν την περιουσίαν ταύ-
την της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, ήτις και εν η έτι περιπτώσει εστερείτο 
τυχόν ταύτης δι’ απαλλοτριώσεως θα έδει κατά το Σύνταγµα ν’ αποζηµι-
ωθή προ πάσης καταλήψεως, διαµαρτυρόµεθα δε εντόνως κατά των πα-
ρανόµων και αυθαιρέτων ενεργειών υµών, δι’ ων πειράσθε να καταλάβη-
τε ξένην περιουσίαν προβάλλοντες δι’ αστηρίκτων και αντεπιστηµονικών 
ερµηνειών και παρερµηνειών του Ν. 5148 µε το ένδυµα δήθεν της νοµιµό-
τητος καθαράν αδικοπραγίαν και παρανοµίαν. 
 Επί τούτοις καθιστώµεν υµάς υπευθύνους πάσης τυχόν ζηµίας ην 
ήθελεν υποστή εκ των αυθαιρέτων και παρανόµων ενεργειών υµών η ηµε-
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τέρα περιουσία εν γένει και ειδικώς η κινητή και ακίνητος τοιαύτη ή περι-
εχοµένη εις τα ιδιόκτητα ηµών νεκροταφεία Ευαγγελιστρίας και Αγίας 
Παρασκευής, επιφυλασσόµενοι να προσφύγωµεν εις τα αρµόδια ∆ικαστή-
ρια ή εις πάσαν αρµοδίαν Αρχήν προς ικανοποίησιν των προσβαλλοµένων 
δικαίων ηµών. 

Ο Πρόεδρος 
∆ηµήτριος Μαργαρόπουλος 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 Το ζήτηµα των νεκροταφείων προκάλεσε αναστάτωση στην πόλη 
και υπήρξε αντικείµενο έντονων συζητήσεων και αντιπαραθέσεων πολι-
τικών, δηµοσιογράφων και απλών πολιτών, που δηµιούργησαν στη Θεσ-
σαλονίκη διχαστικό κλίµα. 
 Η κατάσταση αυτή φαίνεται ότι ώθησε ισχυρό πολιτικό παράγοντα 
της Θεσσαλονίκης, µε συµµετοχή και επιρροή στην Κυβέρνηση, να πα-
ρέµβει διακριτικά και να µεθοδεύσει προσπάθεια ψήφισης ειδικής διά-
ταξης για τα νεκροταφεία της Θεσσαλονίκης υπέρ της Αδελφότητας, σε 
ένα άσχετο νοµοσχέδιο. Παρά το γεγονός ότι σε κανένα πρακτικό συνε-
δρίασης του ∆.Σ. της Αδελφότητας ή σε κάποιο άλλο έγγραφο δεν ανα-
φέρεται ρητώς το όνοµα του συγκεκριµένου πολιτικού παράγοντα, εικά-
ζεται ότι αυτός ήταν ο ∆ηµήτριος ∆ίγκας. 
 Ο ∆. ∆ίγκας, βουλευτής Θεσσαλονίκης, Υπουργός Συγκοινωνιών 
τη συγκεκριµένη περίοδο, είχε διατελέσει Πρόεδρος της Αδελφότητας 
κατά τα έτη 1926-1930, συνδεόταν προσωπικά µε τα περισσότερα µέλη 
της και γνώριζε σε βάθος όλα τα ζητήµατα που την απασχολούσαν. 
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∆ηµήτριος Γ. ∆ίγκας (1876-1974) 
Νοµικός και πολιτικός. Φοίτησε στην Αστική Σχολή 
και το Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στη 
Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εξελέγη 
Βουλευτής Σερρών στο Οθωµανικό Κοινοβούλιο και 
µετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας Βουλευτής 
Σερρών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έλαβε ενεργό 
µέρος στο Κίνηµα της Εθνικής Αµύνης και επελέγη 
από τον Ε. Βενιζέλο ως Υπουργός (Σύµβουλος) ∆ι-
καιοσύνης στην προσωρινή Κυβέρνηση Θεσσαλονίκης 
και στη συνέχεια ως Υπουργός Εκκλησιαστικών και 
∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως. Το 1929 εξελέγη γερουσια-
στής, ανέλαβε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και στη συ-
νέχεια το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Το 1936 εξελέγη 

Βουλευτής Θεσσαλονίκης. Επανεξελέγη το 1946 και το 1947 ανέλαβε το Υπουργείο Αε-
ροπορίας. Θήτευσε ως Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ. την περίοδο 1926-1930 και υποστήριξε, 
διακριτικά, τα δίκαιά της στην υπόθεση των νεκροταφείων. 
 
 Πράγµατι, τις επόµενες ηµέρες το ζήτηµα των νεκροταφείων απα-
σχόλησε τη Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια συζήτησης νόµου «περί 
Σχολικών Ταµείων και Σχολικών Εφορειών». Όµως, ο Υπουργός Παι-
δείας και Θρησκευµάτων Γεώργιος Παπανδρέου απάλειψε την ειδική 
διάταξη του νοµοσχεδίου που αναγνώριζε τα δικαιώµατα της Αδελφότη-
τας. Επί του θέµατος παρενέβη διαµαρτυρόµενος ο βουλευτής Κωνστα-
ντίνος Ζαβιτσιάνος, λέγοντας επί λέξει: «Ζηµιώνετε την Φιλόπτωχο Α-
δελφότητα Θεσσαλονίκης. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης εντελώς αυθαιρέτως 
κατέλαβε τα νεκροταφεία, η δε ενέργεια αυτή είναι άδικος και απορώ, ενώ 
δια της διατάξεως δυνάµεθα να αποφύγοµεν µίαν παρανοµίαν εις βάρος 
της Αδελφότητος ήτις διαθέτει 400-500 χιλιάδες ετησίως δι’ υποτροφίας, 
επεµβαίνει ο Γενικός ∆ιοικητής. Η επέµβασίς του είναι φανερόν ότι οφεί-
λεται εις κοµµατικούς λόγους». 
 Ακολούθησε παρέµβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού Ελευθερί-
ου Βενιζέλου, ο οποίος δικαιολόγησε την ενέργεια του Γενικού ∆ιοικη-
τή Μακεδονίας Στ. Γονατά και στήριξε τη θέση του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευµάτων για την απάλειψη της διάταξης. 
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Κωνσταντίνος Ζαβιτσιάνος (1879-1951) 
Νοµικός και πολιτικός. Απόφοιτος της Νοµικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, µετεκπαιδεύθηκε στη Γαλλία και 
Ιταλία και εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Κέρκυρας το 
1910. Στέλεχος αρχικά του κόµµατος των Φιλελευθέρων, 
εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής το 1915 µε υπόδειξη του Ε. 
Βενιζέλου. Το 1916 διαφώνησε στο θέµα της επέµβασης της 
Αντάντ στα ελληνικά πολιτικά δρώµενα και για το λόγο αυτό 
αρνήθηκε να ακολουθήσει τον Βενιζέλο στη Θεσσαλονίκη. 
Το 1923 εξελέγη και πάλι βουλευτής Κέρκυρας. Το 1928 
επανέκαµψε στο πλευρό του Ε. Βενιζέλου και διετέλεσε Υ-
πουργός των Εσωτερικών. Το 1929 διαφώνησε, παραιτήθη-
κε και έκτοτε εξελίχθηκε σε σκληρό κριτή του Ε. Βενιζέλου 
στη Βουλή. Την περίοδο 1933-1935 εξελέγη αριστίνδην Γε-

ρουσιαστής. Στο πρόσωπο του Κ. Ζαβιτσιάνου η Φ.Α.Α.Θ. βρήκε έναν ένθερµο υποστη-
ρικτή της στην υπόθεση των νεκροταφείων της Θεσσαλονίκης. 
 
 Μετά την ατελέσφορη αυτή προσπάθεια στη Βουλή η Αδελφότητα 
κατέφυγε στη δικαιοσύνη. Με την παράθεση δεκάδων εγγράφων και τις 
καταθέσεις πολλών Θεσσαλονικέων ως µαρτύρων ο αρµόδιος Ειρηνοδί-
κης, εκδικάζοντας την αγωγή προσωρινών µέτρων της Αδελφότητας, 
την έκανε δεκτή και διέταξε, στις 5 Μαρτίου 1932, την επανεγκατάστα-
ση της Αδελφότητας στη νοµή των νεκροταφείων. Με την αγωγή της η 
Αδελφότητα διατύπωσε τη θέση, ότι «…βάσει του Οθωµανικού νόµου 
περί γαιών και της κυρωθείσας µε το νόµο ∆ΣΙΓ΄ του 1913 Συνθήκης των 
Αθηνών, οι χώροι των δύο νεκροταφείων της Ορθοδόξου Χριστιανικής 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης είχαν περιέλθει στην ιδιοκτησία της, συνεπώς η 
επίµαχη νεότερη νοµοθεσία δεν µπορούσε να εφαρµοστεί…». 
 Η απόφαση του Ειρηνοδικείου αποτέλεσε µία δικαίωση για την 
Αδελφότητα, η οποία όµως δεν είχε τύχη. Με παρέµβαση του Προέδρου 
Πρωτοδικών, ύστερα από υπόδειξη του Γενικού ∆ιοικητή Μακεδονίας, 
ζητήθηκε η ανακοπή της εκτέλεσης της απόφασης και η παραποµπή της 
εφεσιβληθείσας υπόθεσης στο ∆ικαστήριο Συγκρούσεως Καθηκόντων 
των Αθηνών, µε το παρακάτω σκεπτικό: 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Αριθ. 922 
Το ∆ικαστήριον των εν Θεσσαλονίκη Πρωτοδικών 

…………………… 
…………………… 

 
∆ια ταύτα 

 Απέχει ν’ αποφανθή επί της υπό κρίσιν εφέσεως του εκκαλούντος 
∆ήµου Θεσσαλονίκης κατά της υπ’ αριθ. 7/1932 αποφάσεως περί προσω-
ρινών µέτρων του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και επί της συνδικαζοµέ-
νης από 16 Μαρτίου ε.ε. κυρίως παρεµβάσεως της «Ανωτέρας Ενοριακής 
Αντιπροσωπείας Θεσσαλονίκης», µέχρις επιλύσεως παρά του αρµοδίου 
∆ικαστηρίου της αναφυείσης Συγκρούσεως καθηκόντων. 
 Εκρίθη απεφασίσθη εν Θεσσαλονίκη τη 6 Απριλίου 1932 και εδη-
µοσιεύθη αυτόθι τη 7 ιδίου µηνός και έτους. 
 

ο Πρόεδρος 
Β. Κυριακόπουλος 

ο Γραµµατεύς 
Γ. Νικολέτος 

 
Ακριβές αντίγραφον προς χρήσιν της υπηρεσίας 

Θεσ/νίκη 14 Απριλίου 1932 
Η ∆ικαστική γραφεύς 

Αρ. Γεωργίου 
 

Ό,τι ακριβές απόσπασµα προς χρήσιν της υπηρεσίας 
Θεσ/νίκη τη 14 Απριλίου 1932 

Ο Γραµµατεύς 
Γ. Κωνσταντζώρτζης 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Χωρίς καµία χρονοτριβή, η Αδελφότητα ανέθεσε την υπόθεση της 
παραποµπής στο «∆ικαστήριο Συγκρούσεως Καθηκόντων» στο δικηγό-
ρο Π. Στράγγα, ο οποίος µετέβη στην Αθήνα όπου παρέµεινε επί ηµέρες 
και συνεργάστηκε µε επιφανείς δικηγόρους της πρωτεύουσας. Με σύ-
στασή του η Αδελφότητα ανέθεσε την περαιτέρω παρακολούθηση και 
διεξαγωγή της υπόθεσης στον νοµοµαθή Χρ. Πράτσικα, ιδιοκτήτη και 
διευθυντή της εβδοµαδιαίας δικαστικής εφηµερίδας «Θέµις». 
 Ύστερα από αλλεπάλληλες αναβολές εκδίκασής της, η υπόθεση 
συζητήθηκε τον Οκτώβριο του 1932 και εξεδόθη η εξής απόφαση: 
 
 «Συµφώνως προς το άρθρον 1 της Πολιτικής ∆ικονοµίας, καθ’ ο 
πάσα ιδιωτική απαίτησις υπάγεται κατά κανόνα εις την αρµοδιότητα των 
τακτικών δικαστηρίων. Αλλά και κατά τους ισχυρισµούς του εναγοµένου 
∆ήµου, καθ’ ους η παρ’ αυτού κατάληψις των ως είρηται Νεκροταφείων 
δεν εγένετο επί σκοπώ αντιποιήσεως δικαιωµάτων κυριότητος ή νοµής, 
αλλά µόνον προς ενάσκησιν καθηκόντων διοικήσεως και διαχειρίσεως, 
άτινα επιβάλλει αυτώ ο Νόµος 5148 και κατόπιν εντολής προς τούτο του 
Γενικού ∆ιοικητού Μακεδονίας, τα τακτικά δικαστήρια είναι αρµόδια 
όπως κρίνωσιν περί των εκ της ως άνω διοικητικής ενεργείας του ∆ήµου 
προσβληθέντων δικαιωµάτων της εναγούσης, διότι και αι εκ τοιούτων 
πράξεων διαφοραί υπάγονται κατά τα άρθρα 105 του Συντάγµατος και 1 
και 3 της Πολιτικής ∆ικονοµίας εις την αρµόδιότητα των τακτικών δικα-
στηρίων. Όθεν νοµίµως εισήχθη αύτη ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων 
και εις ταύτα εναπόκειται να κρίνωσι και αποφανθώσι, εάν η ενάγουσα 
ηδύνατο να αποκτήση και να έχη νοµήν επί των επιδίκων Νεκροταφείων 
και εάν είναι νόµιµος ή ού η αξίωσις αυτής όπως προστατευθή έναντι του 
εναγοµένου ∆ήµου προσβαλόντος το τοιούτον αυτής δικαίωµα και δέον 
αιρουµένης της συγκρούσεως να παραπεµφθή η δική εις το Πρωτοδικείον 
Θεσσαλονίκης ως αρµόδιον». 
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 Η προαναφερθείσα απόφαση αξιολογήθηκε ως ευµενής για την 
Αδελφότητα, συνδυαστικά µε τους εξής δύο λόγους: Ο πρώτος λόγος 
αφορούσε στη θετική απόφαση υπέρ της Αδελφότητας του Ειρηνοδικεί-
ου. Ο δεύτερος λόγος αφορούσε σε γνωµοδότηση των κορυφαίων νοµι-
κών την εποχή εκείνη στην Αθήνα Γ. Μπαλή Καθηγητή στο Εθνικό Πα-
νεπιστήµιο, Χρ. Πράτσικα, Π. Βλάχου και Π. Πουλίτσα, στην οποία κα-
ταφαίνονταν το δίκαιο της Αδελφότητας έναντι του ∆ήµου και της Ανω-
τέρας Ενοριακής Αντιπροσωπείας. 
 Η συγκεκριµένη γνωµοδότηση είχε ως βάση τα εξής δύο ερωτή-
µατα: 
 1ο Ερώτηµα: Σε ποιον φορέα ανήκουν τα νεκροταφεία που ίδρυσε 
η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης; 
 2ο Ερώτηµα: Εάν τα νεκροταφεία δεν ανήκουν στην Αδελφότητα, 
τότε ποια επιρροή είχαν στα δικαιώµατα κυριότητάς της α) ο νόµος 
2508 του 1920 στον οποίο στηριζόµενη η Ανωτέρα Ενοριακή Αντιπρο-
σωπεία διεκδίκησε την κυριότητα και ζήτησε την παραλαβή τους και  
β) ο νόµος 5148 του 1931, τον οποίον έχοντας ως βάση ο ∆ήµος τα κα-
τέλαβε; 
 Τα ερωτήµατα αυτά απαντήθηκαν από τους συντάκτες της γνωµο-
δότησης µε επιχειρήµατα που στηρίχθηκαν σε πολυάριθµα άρθρα του 
Τουρκικού νόµου περί γαιών, του Οθωµανικού Αστικού Κώδικα, της 
Ελληνοτουρκικής Συνθήκης των Αθηνών του 1913 και του Αγροτικού 
Νόµου. 
 Επί του πρώτου ερωτήµατος, η γνωµάτευση κατέληγε ως εξής: 
 «Είναι κατά ταύτα αναµφισβήτητον ότι πολύ προ της ανακτήσεως 
της Μακεδονίας υπό της Ελλάδος η Φιλόπτωχος Αδελφότης είχεν απο-
κτήσει την κυριότητα του γηπέδου εφ’ ων τα Νεκροταφεία, παραγραφέ-
ντος παντός τυχόν δικαιώµατος του Τουρκικού ∆ηµοσίου και την κατά-
στασιν ταύτην ανέλαβεν η Ελλάς δια της συνθήκης των Αθηνών να την 
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σεβασθή και την εσεβάσθη δια της µετά την προσάρτησιν νοµοθεσίας 
της». 
 Επί του δεύτερου ερωτήµατος, η γνωµάτευση αποφάνθηκε ως ε-
ξής: 
 «Καθ’ όσον αφορά περαιτέρω την µετά την προσάρτησιν των νέων 
χωρών τύχην της ιδιοκτησίας του εν λόγω χώρου παρατηρητέον τα εξής: 
Οι νόµοι 2508/1920 και 5148/1931 δεν διατάσσουσι την αφαίρεσιν της 
ιδιοκτησίας των Νεκροταφείων. 
 ∆ιότι ο µεν Νόµος 2508 αφορά τας Ορθοδόξους εν ταις Νέαις Χώ-
ραις Κοινότητας και την περιουσίαν αυτών ως και των εξ αυτών εξαρτω-
µένων ευαγών ιδρυµάτων ουχί δε και των αυτοτελών οίον η Φιλόπτωχος 
Αδελφότης. 
 Ο δε Νόµος 5148 ορίσας εν άρθρω 8 ότι τα Νεκροταφεία ανήκουσιν 
ως προς την διοίκησιν και διαχείρισιν εις τους δήµους και κοινότητας, 
ουδέν άλλο έπραξεν, ει µη επανέλαβεν ό,τι και ο νόµος της 28ης Μαρτίου 
του 1834, ήτοι ότι η ίδρυσις και συντήρησις των νεκροταφείων είναι εφε-
ξής έργον των ∆ήµων. Εκ τούτου έπεται όµως µόνον ότι εφεξής δεν δύνα-
ται να γίνη ταφή νεκρών εις χώρους ιδιωτικούς κειµένους εκτός των δη-
µοτικών νεκροταφείων, ουδαµώς δ’ έχει την έννοιαν ότι δύναται ο ∆ήµος 
Θεσσαλονίκης και να καταλάβη παρά το άρθρον 19 του Συντάγµατος, 
χώρους ανήκοντας κατά πλήρη ιδιοκτησίαν κατά τα προεκτεθέντα εις ίδι-
ον και αυτοτελές νοµικόν πρόσωπον, νοµίµως συσταθέν, αναγνωρισθέν 
και υφιστάµενον, έστω και αν τους χώρους τούτους προώριζε το νοµικόν 
τούτο πρόσωπον δια νεκροταφεία. Αν τοιούτον τι ώριζον οι Νόµοι 2508 
και 5148 θα αντέκειντο εις το άρθρον 19 του ισχύοντος Συντάγµατος και 
δια του Νόµου ∆ΣΙΓ/1913 κυρωθείσαν συνθήκην των Αθηνών. Θα ήσαν 
δε αντισυνταγµατικοί και αν ακόµη εδίδετο εις αυτούς η ερµηνεία ότι µό-
νον την διοίκησιν και διαχείρισιν εννοούν ν’ αφαιρέσουν από την Φιλό-
πτωχο Αδελφότητα και ουχί την κυριότητα, διότι τοιαύτη τις διχοτόµησις 
δεν είναι νοητή, εφ’ όσον η υπό του Συντάγµατος προστατευοµένη ιδιο-
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κτησία ενσαρκούται κυρίως εις την κατοχήν και αδιατάρακτον απόλαυσιν 
και διαχείρισιν των εκ του πράγµατος ωφελειών. Θ’ απετέλει δε ο διχα-
σµός αυτός φενακισµόν της Συνταγµατικής διατάξεως. Βεβαίως το έχειν 
και συντηρείν Νεκροταφεία ανήκει εις τους ∆ήµους ως διοικητικά όργανα. 
Τούτο όµως σηµαίνει, ότι ο δήµος, όπου δεν έχει, δέον να ιδρύσει τοιαύτα, 
ακόµη και ότι εις το µέλλον απαγορεύεται εις ιδιώτας ή ιδρύµατα να θά-
πτωσι νεκρούς εις χώρους άλλους εκτός των δηµοτικών νεκροταφείων. 
Εκ τούτου όµως ουδαµώς έπεται, ότι δύνανται οι δήµοι να καταλάβωσιν 
αυθαιρέτως και αντισυνταγµατικώς χώρους ιδιωτικούς, προορισθέντες 
έστω υπό των εις ους ανήκουσιν ιδιωτών δια την ταφήν νεκρών». 
 Καταληκτικά, τέλος, η γνωµάτευση είχε ως εξής: 
 «Εάν οι χώροι ούτοι είναι κατάλληλοι δια νεκροταφεία κατά την 
κρίσιν του ∆ήµου και της ∆ιοικήσεως εν γένει µία υπολείπεται αυτή οδός: 
η της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κατόπιν προηγουµένης αποζηµιώ-
σεως κατά τους όρους του άρθρου 19 του Συντάγµατος». 
 
 Με βάση την προηγηθείσα θετική απόφαση του Ειρηνοδικείου 
υπέρ της Αδελφότητας και την προαναφερθείσα γνωµοδότηση δηµιουρ-
γήθηκε η εντύπωση περί ευνοϊκής απόφασης του Πρωτοδικείου. Προς 
την κατεύθυνση αυτή συνέτειναν, επιπρόσθετα, δηµοσιεύµατα στον τύ-
πο της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα στα φύλλα του Ιουνίου της Εφηµε-
ρίδας «Μακεδονικά Νέα». 
 Παραταύτα, κατά την εκδίκαση στο Πρωτοδικείο στις 14 Ιανουα-
ρίου 1933 της υπόθεσης περί προσωρινών µέτρων, η Αδελφότητα έχασε 
τη δίκη µε ψήφους δικαστών δύο υπέρ του ∆ήµου και µίας υπέρ αυτής. 
 Η απογοήτευση για την Αδελφότητα και για τους Θεσσαλονικείς 
εκείνους που γνώριζαν το έργο και την προσφορά της ήταν µεγάλη. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο έχοντας πλήρη επίγνωση, ότι η απώλεια των πό-
ρων από τη διαχείριση των νεκροταφείων θα οδηγούσε σε πλήρη απο-
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δυνάµωση του γενικότερου φιλανθρωπικού της έργου, επανήλθε σύντο-
µα σε νέες προσπάθειες για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων της. 
 Προς την κατεύθυνση αυτή υπήρξε συνάντηση του Προέδρου της 
Αδελφότητας µε τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Β. Σαγιά, ο 
οποίος υποσχέθηκε να ενεργήσει, ώστε το δίκαιο της Αδελφότητας που 
καταπατήθηκε δικαστικά να αποδοθεί νοµοθετικά. Στη συνέχεια, µε τη 
συνδροµή του Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και µέλους της 
Αδελφότητας Ν. Λούβαρη µεθοδεύτηκε συνάντηση των ∆. Μαργαρό-
πουλου και Αθ. Μάνου µε τον νέο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµά-
των της Κυβέρνησης συνασπισµού του Π. Τσαλδάρη Θεόδωρο Τουρκο-
βασίλη. Ο Υπουργός δεσµεύτηκε για τη νοµοθετική αποκατάσταση της 
αδικίας και υπέδειξε στην Αδελφότητα να ετοιµάσει τα σχετικά και να 
τα διαβιβάσει στο Υπουργείο. Επιδιωκόµενος στόχος ήταν να γίνει δε-
κτή µεταξύ άλλων και µία τροπολογία υπέρ της Αδελφότητας, κατά την 
προγραµµατιζόµενη επανεξέταση του νόµου 5148. 
 Η πρόταση τροπολογίας συντάχθηκε από τον Καθηγητή Ν. Λού-
βαρη, ο οποίος την περίοδο 1926-1928 είχε διατελέσει Γενικός Γραµµα-
τέας του Υπουργείου Παιδείας και από οµάδα νοµικών της Αδελφότη-
τας. Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη στον Υπουργό Θ. Τουρκοβασίλη, ο ο-
ποίος «…κατά γράµµα επιδοκιµάσας ταύτην µας υπέδειξε να την δώσω-
µεν εις τίνα των Γερουσιαστών να την εισαγάγη κατά την επικειµένην συ-
ζήτησιν εν τη Γερουσία και αυτός αµέσως θα την ενέκρινεν…». 
 Στη µεθόδευση της συγκεκριµένης προσπάθειας πολύτιµη υπήρξε 
η συνεισφορά, εκτός του Καθηγητή Λούβαρη, του βουλευτή Χαλκιδικής 
και µέλους της Αδελφότητας Β. Βασιλικού, καθώς και του Γερουσιαστή 
Γεωργίου Παπαβασιλείου. Ο τελευταίος, όχι µόνο εισήγαγε προς συζή-
τηση την τροπολογία την οποία επεδίωκε η Αδελφότητα, αλλά και υπο-
στήριξε µε πάθος τα δίκαιά της, αναπτύσσοντας πτυχές από την πολύ-
πλευρη, κοινωνική, φιλανθρωπική και φιλεκπαιδευτική της δράση. Α-
ντίθετα, λαύρος κατά της Αδελφότητας και της τροπολογίας τοποθετή-
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θηκε ο Γερουσιαστής Θεσσαλονίκης Μιχαήλ (Μικές) Μαυρογορδάτος, 
ο οποίος επηρέασε µε τη στάση του το σύνολο των παρόντων στη συνε-
δρίαση Βουλευτών και Γερουσιαστών, που είχαν κοινή κοµµατική έντα-
ξη µε τον ίδιο, µε συνέπεια η τροπολογία, τελικά, να απορριφθεί. Πρέπει 
να επισηµανθεί, ότι Πρόεδρος της Γερουσίας την περίοδο εκείνη ήταν ο 
Στ. Γονατάς, πρώην Γενικός ∆ιοικητής Μακεδονίας. 

 
Νικόλαος Λούβαρις (1885-1961) 
Θεολόγος, φιλόσοφος και παιδαγωγός. Μια από τις πλέον 
πνευµατικές φυσιογνωµίες της νεώτερης Ελλάδας. ∆ιετέλεσε 
µεταξύ άλλων Καθηγητής Παιδαγωγικών στο ∆ιδασκαλείο 
Αρρένων Θεσσαλονίκης, Καθηγητής της Εισαγωγής και της 
Ερµηνείας της Καινής ∆ιαθήκης στη Θεολογική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και Ακαδηµαϊκός. Χρηµάτισε Γενικός 
Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας και Υπουργός Παιδείας. 
Την περίοδο της παραµονής του στη Θεσσαλονίκη (1916-
1925) συνεργάστηκε στενά µε τη Φ.Α.Α.Θ. και αργότερα την 
υποστήριξε σθεναρά  στην υπόθεση των νεκροταφείων. 
 
 

 Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε εκ νέου απογοήτευση στην Αδελφότη-
τα και στους Θεσσαλονικείς που υποστήριζαν τα δίκαιά της. Το ∆ιοικη-
τικό Συµβούλιο του ιστορικού αυτού σωµατείου έπρεπε να αποφασίσει 
τα επόµενα βήµατά του για τις διεκδικήσεις του σε επίπεδο νοµοθετικών 
παρεµβάσεων και σε επίπεδο δικαιοσύνης. Κυρίως, όµως, έπρεπε να 
προσδιορίσει εκ νέου τους στόχους, το πεδίο και το εύρος των δραστη-
ριοτήτων του σε κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς και φιλεκπαιδευτικούς 
τοµείς, λόγω της κάθετης µείωσης των εσόδων της Αδελφότητας από 
την απώλεια της διαχείρισης των νεκροταφείων και την απώλεια των 
κεφαλαίων που είχε δεσµεύσει και επενδύσει για την ίδρυση και λει-
τουργία τους. 
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 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητας κατά την επίµαχη αυ-
τή περίοδο (22 Ιουνίου 1930 – 17 Ιουνίου 1932) είχε την παρακάτω 
σύνθεση: 
 

Πρόεδρος: ∆ηµήτριος Γ. Μαργαρόπουλος – Ιατρός Παθολόγος 
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης ∆ιακάκης (Ιεροδιακόνου) – Ιατρός Παθολό-

γος και Παιδίατρος, Μέλος Εφοριών Κοινοτικών  
Ιδρυµάτων, ∆ηµοτικός Σύµβουλος και ∆ηµαρχών 

Γεν. Γραµµατέας: Αθανάσιος Εµ. Μάνος – ∆ιευθυντής Παπαφείου Ορ-
φανοτροφείου 

Ταµίας: Γεώργιος Α. Ζαρούκας – Υπάλληλος  
Μέλος: Αριστείδης Ν. Βολοβούτης – Ιατρός Μικροβιολόγος 
Μέλος: Γεώργιος Ι. Γιάκος – Βιοµήχανος σάπωνος, ∆ηµοτι-

κός Σύµβουλος 
Μέλος: Λάζαρος Θεοδωρίδης – Έµπορος  
Μέλος: Σταύρος Καραγκουνίδης – Φαρµακοποιός  
Μέλος: Γεώργιος ∆. Μουστάκας – Βιοµήχανος, ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος, Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
∆ηµαρχών  

 
 Κατά την επόµενη διοικητική περίοδο (17 Ιουνίου 1932 – 25 Ιου-
νίου 1934) το ∆.Σ. της Αδελφότητας διατήρησε την ίδια σύνθεση, µε 
µόνη αλλαγή την κατάληψη της θέσης του Αντιπροέδρου από τον Εµ-
µανουήλ Βαλαγιάννη, Φιλόλογο – Γυµνασιάρχη, λόγω θανάτου του Ι-
ωάννου ∆ιακάκη. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 Το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας ιδρύθηκε την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας, µε σκοπό να καλύψει ανάγκες της Ελληνικής Ορθόδο-
ξης Κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Η λειτουργία του, παράλληλα µε τη 
λειτουργία Ιερών Ναών, εκπαιδευτηρίων και ευαγών ιδρυµάτων αποτέ-
λεσε ένα πρόσθετο ισχυρό µέσο καταξίωσης και προβολής των Ελλήνων 
στα πλαίσια του ανταγωνισµού τους µε τις άλλες εθνότητες της πόλης, 
αλλά και διαφοροποίησής τους µέσα από τις περιθανάτιες τελετές και τα 
επιτύµβια καλλιτεχνήµατα. Πρέπει, όµως, να επισηµανθεί, ότι η ίδρυση 
του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας υπήρξε, επιπρόσθετα, προϊόν 
προσαρµογής στο νέο νόµο του Τουρκικού κράτους «περί ιδρύσεως και 
λειτουργίας νεκροταφείων», που µιµήθηκε ανάλογα νοµοθετήµατα χω-
ρών της Ευρώπης. 
 Το δεύτερο σύγχρονο νεκροταφείο της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Κοινότητας, που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη πριν από το τέλος του 19ου 
αιώνα για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσµού των δυτικών συνοι-
κιών, ήταν το νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής. 
 

 
 

Το νεκροταφείο και ο Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής  
στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης (Αρχείο Θ.Ι. ∆αρδαβέση). 



 -68-

 Αµφότερα τα νεκροταφεία ιδρύθηκαν από τη Φιλόπτωχο Αδελφό-
τητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια σύµβασης που συνοµολογή-
θηκε το 1875 µε την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα και λειτούργησαν 
υποδειγµατικά υπό την ευθύνη της µέχρι την περίοδο του µεσοπολέµου. 
 

 
 

Ο αύλειος χώρος του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας στο οµώνυµο Νεκροταφείο,  
στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.). 

 
 Η Αδελφότητα ανέλαβε την πρωτόφαντη για την εποχή ευθύνη 
της εµπλοκής της µε την ίδρυση και λειτουργία κοιµητηριακών χώρων, 
χωρίς υπεκφυγές και χωρίς να διατυπώσει επιφυλάξεις. Ο λόγος της ά-
µεσης αποδοχής της συγκεκριµένης πρότασης, θα µπορούσε να αποδο-
θεί στην, από καιρό, καλλιέργεια της ιδέας να επενδύσει η Αδελφότητα 
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κεφάλαια σε κάποιο παραγωγικό τοµέα. Το σκεπτικό είχε χαρακτηριστι-
κά επιχειρηµατικότητας και επίκεντρο την επιδίωξη, αφενός να διασφα-
λιστεί και να αξιοποιηθεί το αποθεµατικό της κεφάλαιο µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο και αφετέρου να πολλαπλασιαστούν τα έσοδά της, µε 
στόχο τη συνεχή διεύρυνση του φιλανθρωπικού της έργου. Σε κάθε πε-
ρίπτωση το θεµέλιο της συγκεκριµένης επιδίωξης ήταν το συµφέρον της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Θεσσαλονίκης και της Μακεδο-
νίας γενικότερα. Ενδεικτικά αναφέροντας, η Αδελφότητα εξέτασε, αµέ-
σως µετά την ίδρυσή της το 1871, ιδέες και προτάσεις µελών της για α-
νέγερση και λειτουργία σύγχρονου ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, δη-
µιουργία τυπογραφείου, εκµετάλλευση λατοµείων και άλλες. 
 Για διάφορους λόγους οι προτάσεις αυτές δεν ευοδώθηκαν ή δεν 
πρόλαβαν να ευοδωθούν, ίσως γιατί, στο µεταξύ, προέκυψε το θέµα των 
νεκροταφείων. Οι συζητήσεις, όµως, επί των συγκεκριµένων προτάσεων 
καλλιέργησαν το ενδεδειγµένο κλίµα στα µέλη της Αδελφότητας, που 
συνεισέφερε στην άµεση ανάληψη της ευθύνης για την ίδρυση και λει-
τουργία κοιµητηριακών χώρων. 
 
 Η Αδελφότητα επιδόθηκε στο έργο της ίδρυσης και λειτουργίας 
των νεκροταφείων µε ζήλο και υπευθυνότητα, επενδύοντας το σύνολο 
του αποθεµατικού της κεφαλαίου το έτος 1875, δανειζόµενη από τρίτους 
και διαχειριζόµενη, µε συνέπεια, κάθε δωρεά σε χρήµα ή σε είδος.  
Σύντοµα, λειτούργησε πρώτα το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας και 
λίγο αργότερα το νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής, τα οποία µετά 
πάροδο λίγων ετών άρχισαν να αποδίδουν ικανοποιητικά έσοδα. Από τα 
συγκεκριµένα έσοδα µέρος επενδύονταν για τη συνεχή βελτίωση των 
υποδοµών των νεκροταφείων, µέρος αποταµιεύονταν για την επανασύ-
σταση του αποθεµατικού κεφαλαίου και τα υπόλοιπα για την άσκηση 
ευρύτατου φιλανθρωπικού, κοινωνικού, φιλεκπαιδευτικού και πατριωτι-
κού έργου. 
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 Μια ενδεικτική αναφορά σε πτυχές του πολυεπίπεδου έργου και 
της προσφοράς της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης, 
που αναπτύχθηκαν µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1930, µε πόρους 
προερχόµενους, κατά κύριο λόγο, από τη διαχείριση των νεκροταφείων, 
θα µπορούσε να συνοψιστεί στα εξής: 
 
 Το 1883, η Αδελφότητα, µε τη συνδροµή του έλληνα Προξένου 
της Θεσσαλονίκης απέστειλε σηµαντικό ποσό προς ανακούφιση των 
σεισµόπληκτων της Ζακύνθου. Το 1889 ενίσχυσε γενναία την Εφορία 
των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της πόλης η οποία αντιµετώπιζε, τότε, 
σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες και προσήλθε αρωγός στο έργο ανοικο-
δόµησης των Αστικών Σχολών στην οδό Κ. Παλαιολόγου και στην Α-
νάληψη. Επιπρόσθετα, στήριξε οικονοµικά τη λειτουργία της νυκτερινής 
σχολής του «Φιλοπροοδευτικού Συλλόγου» και ανέλαβε τα έξοδα σπου-
δών εκατοντάδων απόρων µαθητών, καθώς και Μακεδόνων φοιτητών 
στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας. Το 1890 στήριξε ποικιλοτρόπως τους 
πληγέντες από πυρκαγιά Θεσσαλονικείς και λίγο αργότερα τους πληγέ-
ντες, από πληµµύρες του Αξιού, χωρικούς της περιοχής. 
 Μεταξύ άλλων, η Αδελφότητα προσέφερε κατ’ επανάληψη σηµα-
ντικά ποσά για την ανέγερση του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Γρη-
γορίου Παλαµά και για την ενίσχυση της λειτουργίας του Θεαγενείου 
Νοσοκοµείου και του Χαρισείου Γηροκοµείου. 
 
 Στα πλαίσια του Μακεδονικού Αγώνα, η Αδελφότητα, κάλυψε και 
υποστήριξε την αποστολή πρακτόρων σε κάθε σηµείο της Μακεδονικής 
γης, όπως επίσης συνεισέφερε και συνέδραµε στην ίδρυση και λειτουρ-
γία µυστικών Οργανώσεων και συνδέσµων σε πόλεις και χωριά. Οργά-
νωσε, επίσης, µεγαλειώδη αντιβουλγαρική διαδήλωση ελλήνων στη 
Θεσσαλονίκη, τον Ιανουάριο του 1904, η οποία µε τη µαζικότητα και το 
δυναµισµό της κατέπληξε τόσο τους Τούρκους, όσο και τους διαπιστευ-
µένους στην πόλη Προξένους των ευρωπαϊκών δυνάµεων, οι οποίοι, έ-
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κτοτε, άρχισαν να υπολήπτονται την ισχύ και την επιρροή των ελλήνων 
της Μακεδονίας. 
 Η «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης» συνέβαλε 
ουσιαστικά στη λειτουργία της κορυφαίας οργάνωσης του Μακεδονικού 
Αγώνα µε την επωνυµία «Ελληνική Οργάνωση», υποστηρίζοντας τους 
Μακεδονοµάχους και τις οικογένειές τους, διαχειριζόµενη τόσο τις µυ-
στικές επιχορηγήσεις που προέρχονταν από το Ελληνικό Προξενείο, όσο 
και εν γένει, τα οικονοµικά της εθνικής προσπάθειας, χωρίς να εκτίθεται 
ο κεντρικός Ταµίας του Μακεδονικού Αγώνα, ο τραπεζίτης Κωνσταντί-
νος Αγγελάκης. 
 Επιπρόσθετα, η Αδελφότητα είχε οργανώσει ως σηµείο υποδοχής 
των Μακεδονοµάχων, των πληροφοριοδοτών, των ασθενών και των 
τραυµατιών, που καθηµερινά κατέφθαναν στη Θεσσαλονίκη, την Εκ-
κλησία του Αγίου Αθανασίου, από όπου τους παραλάµβαναν µέλη της 
Αδελφότητας και τους οδηγούσαν στον τελικό προορισµό τους ή τους 
παρείχαν την ενδεδειγµένη, κατά περίπτωση, φροντίδα. 
 
 Με την είσοδο του ελληνικού στρατού στη Θεσσαλονίκη η Αδελ-
φότητα προσήλθε αρωγός και ενίσχυσε τον Ερυθρό Σταυρό και τη λει-
τουργία του Νοσοκοµείου της Πριγκίπισσας Ελένης. Προέβη στη δωρεά 
των σταυρών εκ χρυσού, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στους θόλους των 
ανακτηθέντων βυζαντινών ναών, τους οποίους οι Τούρκοι είχαν µετα-
τρέψει σε τεµένη. Προσέφερε, επίσης, σηµαντικά ποσά υπέρ των τραυ-
µατιών και υπέρ του Λευκού Σταυρού, ενώ ενίσχυσε, ποικιλοτρόπως, 
τους πρόσφυγες από την Ήπειρο που συνέρρευσαν µαζικά στη Θεσσα-
λονίκη. 
 Η µεγάλη πυρκαγιά το 1917 και η ολοσχερής, σχεδόν, καταστρο-
φή της Θεσσαλονίκης κινητοποίησε το σύνολο του δυναµικού και των 
δυνατοτήτων της Αδελφότητας για τη στήριξη των πληγέντων. Το 1919 
θεµελίωσε ναΐδριο στο όνοµα του Αγίου Παύλου, στον οµώνυµο σήµε-
ρα ∆ήµο, σε σηµείο όπου, κατά την παράδοση, είχε αναζητήσει καταφύ-
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γιο προ 19 αιώνων, ο Απόστολος των Εθνών, εκπληρώνοντας, µε τα θη-
ρανοίξια του Ναού το 1922, µία οφειλόµενη πράξη ευγνωµοσύνης των 
Θεσσαλονικέων προς τον ιδρυτή της εκκλησίας των. 
 Την περίοδο 1922-1930 και µε στόχο την ανακούφιση των χιλιά-
δων προσφύγων που συνέρρευσαν στη Θεσσαλονίκη από τη Μικρά Α-
σία και τη Θράκη, η Αδελφότητα διέθεσε το σύνολο του υφιστάµενου 
αποθεµατικού της κεφαλαίου, κατά παράβαση σχετικών περιορισµών, 
που προβλέπονταν στο Καταστατικό της. Πρέπει να επισηµανθεί, ότι 
σύµφωνα µε την ειδική απογραφή προσφύγων, που πραγµατοποιήθηκε 
τον Απρίλιο του 1923, είχαν εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη 162.418 
πρόσφυγες, που αντιστοιχούσαν στο 20,65% του συνόλου των προσφύ-
γων που κατέφυγαν στην Ελλάδα. 

 

 
 

Στιγµιότυπο από καταυλισµό προσφύγων στην περιοχή της Τριανδρίας το 1924.  
Η Αδελφότητα προσέφερε την περίοδο 1922-1930 το σύνολο του αποθεµατικού  
της κεφαλαίου για τη σίτιση και τη στέγαση των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν  

στη Θεσσαλονίκη. 
(Η φωτογραφία προέρχεται από τη συλλογή της Ε. Μαυρουδή.  

∆ηµοσιεύθηκε στο βιβλίο της Ε. Τζιούτζια «Το τενεκεδένιο σχολείο της Θεσσαλονίκης»). 
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 Το 1931 ψηφίστηκε ο νόµος 5148, που οδήγησε στην αποµάκρυν-
ση της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών από τη διοίκηση και τη δια-
χείριση των νεκροταφείων της Θεσσαλονίκης. Το πλήγµα για το ιστορι-
κό αυτό σωµατείο της Μακεδονικής πρωτεύουσας ήταν µεγάλο, για 
τους εξής βασικούς λόγους: 
 1. Υπήρξε αιφνιδιαστική και ολοσχερής απώλεια (στην ουσία α-
φαίρεση), του µεγαλύτερου µέρους των εσόδων της Αδελφότητας, που 
προέρχονταν από τη διαχείριση των νεκροταφείων, χωρίς να υπάρχουν 
δυνατότητες ή προοπτικές άµεσης αναπλήρωσής τους από άλλες πηγές. 
 2. Το αποθεµατικό κεφάλαιο της Αδελφότητας είχε εκµηδενιστεί. 
Αρχικά είχε επενδυθεί για τη δηµιουργία του νεκροταφείου της Ευαγγε-
λίστριας και όταν µετά πάροδο πολλών ετών επανασυστάθηκε, εκµηδε-
νίστηκε και πάλι λόγω της οµόφωνης απόφασης των µελών της να δια-
τεθεί ολόκληρο, την περίοδο 1922-1930, για την κάλυψη των αναγκών 
των προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τη Θράκη, που είχαν εγκατα-
σταθεί κατά χιλιάδες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η προοπτική α-
ναπλήρωσης του αποθεµατικού κεφαλαίου χωρίς τα τακτικά έσοδα από 
τη διαχείριση των νεκροταφείων ήταν ανύπαρκτη. 
 3. Με την υποτιθέµενη «ασφάλεια» που προσέφεραν τα προϋπο-
λογιζόµενα κατ’ έτος έσοδά της από τα νεκροταφεία, η Αδελφότητα είχε 
συνάψει δάνεια και είχε δηµιουργήσει διάφορες άλλες υποχρεώσεις για 
την ενίσχυση ευαγών ιδρυµάτων, για την αγορά οικοπέδου και την ανέ-
γερση Μεγάρου στην πλατεία Αγίας Σοφίας, για την ανέγερση του Ιερού 
Ναού του Αγίου Παύλου και άλλα. Η ανταπόκριση στις υποχρεώσεις 
αυτές, µε τα νέα οικονοµικά δεδοµένα, διαφαίνονταν ιδιαίτερα δύσκολη. 
 4. Με βάση τα προαναφερθέντα οι δυνατότητες άσκησης φιλαν-
θρωπικού έργου περιορίστηκαν στο ελάχιστο, µε συνέπεια χιλιάδες ά-
ποροι της Θεσσαλονίκης που προσέβλεπαν και προσέτρεχαν στην Α-
δελφότητα για υποστήριξη να βρεθούν, αιφνιδιαστικά, ακάλυπτοι. 
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Συσσίτια απόρων, που οργανώθηκαν από το ∆ήµαρχο Χ. Βαµβακά στα πλαίσια  
της προσπάθειας υποκατάστασης του έργου της Αδελφότητας.  

Η οικονοµική διαχείριση των συσσιτίων υπήρξε αντικείµενο οξύτατης κριτικής  
από τους πολιτικούς αντίπαλους του ∆ηµάρχου (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.). 

 
 Το µείζον, όµως, ζήτηµα ήταν το ηθικό πλήγµα που δέχθηκε η Α-
δελφότητα, η οποία ενώ επί δεκαετίες πρωταγωνιστούσε µε συνέπεια και 
ευθυκρισία στα φιλανθρωπικά, ιατροκοινωνικά και εθνικά δρώµενα της 
πόλης, βρέθηκε αποδυναµωµένη αφενός αιφνιδιαστικά και αφετέρου µε 
τρόπο που έδειχνε αγνωµοσύνη και διάθεση «τιµωρίας». Παράλληλα έγι-
νε αµέσως έκδηλη η απουσία κάποιου συντεταγµένου σχεδίου από την 
Πολιτεία για υποκατάσταση του έργου της Αδελφότητας στη Θεσσαλονί-
κη είτε από κάποιον άλλο Φορέα, είτε µε κάποιο κρατικό µηχανισµό. 
 
 Το ζήτηµα των νεκροταφείων της Θεσσαλονίκης θα µπορούσε να 
θεωρηθεί σαν µία έκφανση των πολιτικών παθών, που κυριαρχούσαν 
την περίοδο του µεσοπολέµου. Θα µπορούσε, επίσης, να αναχθεί σαν 
παράδειγµα προς αποφυγή της κακοδαιµονίας των αντιπαραθέσεων, που 
διαχρονικά διαιρεί τους Έλληνες και δεν τους επιτρέπει να µεγαλουργή-
σουν οµονοούντες και συνεργαζόµενοι. Η συγκεκριµένη διαπίστωση 
γίνεται κατανοητή εάν, σαν υπόθεση εργασίας, η αντιπαράθεση για τα 
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νεκροταφεία προσωποποιηθεί σαν αντιπαράθεση µεταξύ του ∆ηµάρχου 
Θεσσαλονίκης Χ. Βαµβακά και του Προέδρου της Φ.Α.Α.Θ. ∆. Μαργα-
ρόπουλου. 
 

 
 

Τάφος της οικογένειας ∆ηµητρίου Ι. Τούρπαλη στο νεκροταφείο  
της Ευαγγελίστριας (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.). 

 
 Ο Χαρίσιος Βαµβακάς υπήρξε σπουδαίος πατριώτης και ικανός 
πολιτικός. Ενδεικτικά αναφέροντας, ανέλαβε καθ’ υπόδειξη του Ε. Βε-
νιζέλου την αποστολή της ενηµέρωσης κυβερνήσεων χωρών της Ευρώ-
πης για τα ελληνικά δίκαια. Η αποστολή αυτή, την οποία αποδέχθηκε 
χωρίς ενδοιασµούς και την πραγµατοποίησε µε επιτυχία, του στοίχισε τη 
θέση του στην Οθωµανική Βουλή, τη λαµπρή δικηγορική του σταδιο-
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δροµία στην Κωνσταντινούπολη και τέλος την καταδίκη του, ερήµην, σε 
θάνατο από την Τουρκική Κυβέρνηση. 
 Ο ∆ηµήτριος Μαργαρόπουλος υπήρξε, επίσης, σπουδαίος πατριώ-
της και ενεργός πολίτης, µε µεγάλη συµµετοχή στους θεσµούς της Θεσ-
σαλονίκης. Ενδεικτικά αναφέροντας, διετέλεσε Τµηµατάρχης του Εκτε-
λεστικού της «Ελληνικής Οργάνωσης» την περίοδο του Μακεδονικού 
Αγώνα, διακινδυνεύοντας καθηµερινά τη ζωή του και απεµπολώντας 
την ασφάλεια, την ηρεµία και την ευµάρεια που θα µπορούσε να εξα-
σφαλίσει, ασκώντας µόνο την Ιατρική. Θα µπορούσε, επίσης, να διακρι-
θεί στην κεντρική πολιτική σκηνή εκλεγόµενος Βουλευτής ή Γερουσια-
στής. Επέλεξε, όµως, τη λιγότερο προβεβληµένη θέση του Προέδρου 
της Αδελφότητας, έχοντας συναίσθηση της αποστολής και του έργου 
που επιτελούσε µέσω της ιστορικής αυτής Οργάνωσης. 
 Αµφότεροι, λοιπόν, υπήρξαν προσωπικότητες µε παρουσία και 
προσφορά στα κοινά, που θα µπορούσαν να υπερβούν τρέχουσες ιδεο-
ληψίες και φανατισµούς και να συνεργαστούν αγαστά. Εάν ο Βαµβακάς 
δεν υιοθετούσε τη στάση της αντιπαράθεσης και δεν απαιτούσε την 
«αυθηµερόν και αυτοστιγµή» παράδοση των νεκροταφείων, αλλά επεδί-
ωκε να διευθετήσει το ζήτηµα σε συνεννόηση µε τον ∆. Μαργαρόπουλο 
και την Αδελφότητα, ίσως να προέκυπτε αποτέλεσµα ωφελιµότερο για 
το γενικό καλό. Άλλωστε, προσεγγίζοντας κριτικά τα Πρακτικά των συ-
νεδριάσεων του ∆.Σ. και της Γ.Σ., καθώς και άλλες αρχειακές πηγές της 
Αδελφότητας της περιόδου εκείνης διαφαίνεται ότι η Φ.Α.Α.Θ., που ή-
ταν πλαισιωµένη από ευπρεπείς, νοµοταγείς και αγαθούς πολίτες, δεν θα 
αντιδρούσε στην ψήφιση και την εφαρµογή του νόµου 5148 εάν συνέ-
τρεχαν, µεταξύ άλλων, τα εξής: 
 
 1. Πρόβλεψη για εύλογη αποζηµίωση προς την Αδελφότητα ένα-
ντι των σηµαντικών κεφαλαίων που είχε επενδύσει για την ίδρυση των 
νεκροταφείων. Είναι αυτονόητο, ότι το ποσό της αποζηµίωσης θα επεν-
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δύονταν κατάλληλα, ώστε να προκύψουν ασφαλή έσοδα για την άσκηση 
προγραµµατισµένου φιλανθρωπικού έργου. 
 2. Πρόβλεψη για εφαρµογή του νόµου όχι άµεσα, αλλά µετά πα-
ρέλευση κάποιου χρόνου (ύπαρξη µεταβατικού σταδίου), ώστε στο µε-
σοδιάστηµα να τακτοποιηθούν οικονοµικές εκκρεµότητες προς τρίτους 
και να υπάρξει προσαρµογή στα νέα δεδοµένα. 
 3. Ευπρεπής αντιµετώπιση της Αδελφότητας από τα Όργανα της 
Πολιτείας σαν µία µικρή αναγνώριση προσφοράς πολλών δεκαετιών στα 
κοινά και όχι αντιµετώπιση που ήταν προσβλητική για τους διοικούντες  
και τα µέλη της. 
 
 Ατυχώς τίποτα από τα προαναφερθέντα δεν τέθηκε έστω προς συ-
ζήτηση µε συνέπεια το γνωστό αποτέλεσµα για τους αναξιοπαθούντες 
της Θεσσαλονίκης και για την Αδελφότητα. Πρέπει, όµως, να επισηµαν-
θεί ότι η εµπεδωµένη στα µέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών 
Θεσσαλονίκης αντίληψη περί κοινωνικής αλληλεγγύης, η µαχητικότητά 
τους και το κύρος της, που ήταν εδραιωµένο στη συνείδηση των περισ-
σότερων Θεσσαλονικέων, την οδήγησαν σταδιακά σε ανάκαµψη και σε 
άσκηση, εκ νέου, πολύπλευρου φιλανθρωπικού έργου τα επόµενα χρό-
νια, που συνεχίζεται µέχρι τις µέρες µας µε τρόπο καινοτόµο. 
 
 Το ζήτηµα των νεκροταφείων της Ευαγγελίστριας και της Αγίας 
Παρασκευής δεν έπαψε ποτέ να απασχολεί την Αδελφότητα, γιατί αµ-
φότερα αποτελούν ιστορικούς τόπους για τη Θεσσαλονίκη και συνδέο-
νται µε το έργο και την παρουσία της στην πόλη. Το νεκροταφείο της 
Ευαγγελίστριας, ειδικότερα, παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά ενός 
µνηµείου και δυνατότητες να προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες για 
την ιστορία της Θεσσαλονίκης του 19ου αιώνα. Για τους λόγους αυτούς 
επιβάλλεται η συστηµατική µελέτη στοιχείων που αφορούν στην ίδρυση 
και τη λειτουργία του, η συντήρηση των υποδοµών και των ταφικών 
µνηµείων που υπάρχουν στο χώρο του και τέλος η ανάδειξή του. 
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Η είσοδος του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας  
στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.). 

 
 

 
 

Η είσοδος του νεκροταφείου  της Ευαγγελίστριας τον Σεπτέµβριο του 2010 
(Φωτογραφία Ν. Στυλιανίδης – Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.). 
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 Για το νυν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας 
Ανδρών Θεσσαλονίκης η πρόταση που καταθέτει, είναι η δηµιουργία 
στο νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας ενός ιστορικού θεµατικού πάρκου 
στα πρότυπα άλλων χωρών. Προς την κατεύθυνση αυτή συντονίζει τις 
προσπάθειές του, επιζητεί τη συνεργασία κάθε εµπλεκόµενου Φορέα και 
ευελπιστεί στην υλοποίησή του. 
 
 

 
 

Το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας τον Σεπτέµβριο του 2010 
(Φωτογραφία Ν. Στυλιανίδη – Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.). 
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∆ορυφορική εικόνα του Νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας.  
(Πηγή: Google Earth, 2010 – Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝ∆ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––– 
*  Το κείµενο δηµοσιεύθηκε στο τευχίδιο: Κανονισµός της εν Θεσσαλονίκη Φιλοπτώχου 
Αδελφότητας, επιψηφισθείς τη 11 Νοεµβρίου 1894. Εν Λειψία 1894:23-30. 
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Εξώφυλλο του ψηφισθέντος το 1894 Κανονισµού της Φ.Α.Α.Θ.  
Στις σελίδες 23-30 περιλαµβάνεται το κεφάλαιο «Σύµβασις Μετά της Κοινότητος» 

(Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.). 
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ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 
 

T  Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΙ 

 
Αριθ Πρωτ. 653 
 
 Σήµερον την εικοστήν έκτην του Απριλίου του 1875 εβδοµήκοντα 
πέντε, ηµέραν Σάββατον συνελθόντων εν τη Ιερά Μητροπόλει Θεσσαλονί-
κης των µελών της ∆ηµογεροντίας και της εικοσιτετραµελούς Επιτροπής 
αφ’ ενός και αφ’ ετέρου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος αντιπροσωπευοµέ-
νης παρά των µελών αυτής Π.Ι. Χατζηλαζάρου προέδρου, Μ. Παπαδο-
πούλου και Ιω. Σαµαριναίου, προεδρεύοντος του Σεβασµιοτάτου Μητρο-
πολίτου Κυρίου Κυρίου Ιωακείµ προς συζήτησιν επί του θέµατος περί α-
νεγέρσεως Νεκροταφείου, ανταξίου της πόλεως, απεφασίσθησαν τα εξής: 
 

Άρθρον 1 
 Επί τη αιτήσει της Φιλοπτώχου Αδελφότητος η ορθόδοξος κοινότης 
Θεσσαλονίκης αντιπροσωπευοµένη υπό της δηµογεροντίας και της εικοσι-
τετραµελούς επιτροπής εν πλήρει συνεδριάσει προεδρευούσης της Αυτού 
Παναγιότητος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Κυρίου Ιωακείµ, παρα-
χωρεί τη Φιλοπτώχω Αδελφότητι Θεσσαλονίκης το δικαίωµα του ανεγεί-
ραι ιδίαις δαπάναις Νεκροταφείον υπό τους εξής όρους. 
 

Άρθρον 2 
 Η Φιλόπτωχος Αδελφότης οφείλει εντός ενός µεν έτους από της υ-
πογραφής του παρόντος ν’ αρχίσει το περιτείχισµα του Νεκροταφείου και 
να διαχαράξη τας εν αυτώ διαιρέσεις, εντός δε τριετίας να τελειώση τούτο. 
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Άρθρον 3 
 Το περιτείχισµα λιθόκτιστον και περιφερείας … πρέπει να έχει ύψος 
τριών και ηµίσεως πήχεων συµπεριλαµβανοµένου και του θεµελίου, πά-
χος δε τριών τετάρτων του πήχεως. 
 

Άρθρον 4 
 Το εµβαδόν του Νεκροταφείου περιλαµβάνει τάφους κοινούς και 
οικογενειακούς τάφους. Και οι µεν κοινοί τάφοι διαιρούνται α) εις παρα-
χωρουµένους δωρεάν δια µίαν τριετίαν τοις αποδεδειγµένοις απόροις και 
κειµένους όπισθεν του Ναΐσκου, β) εις παραχωρουµένους επίσης δια µίαν 
τριετίαν αντί ηµισείας λίρας Οθωµανικής δι’ έκαστον νεκρόν και κειµέ-
νους παραπλεύρως του τοίχου και γ) εις παραχωρουµένους δια το αυτό 
χρονικόν διάστηµα αντί µιας λίρας Οθωµανικής και κειµένους µεταξύ των 
άνω της β΄ κατηγορίας και των οικογενειακών επίσης της α΄ κατηγορίας. 
Οι δε οικογενειακοί τάφοι, παραχωρούµενοι κατά γαλλικά µέτρα διαιρού-
νται εις δύο τάξεις. Και της µεν πρώτης τάξεως έκαστον γαλλικόν µέτρον 
τιµάται αντί δύο και ηµισείας λιρών Οθωµανικών, της δε δευτέρας τάξεως 
αντί δύο λιρών Οθωµανικών. Κείνται δε οι µεν της πρώτης τάξεως εκατέ-
ρωθεν της κεντρικής οδού της αγούσης προς τον Ναΐσκον, οι δε της δευ-
τέρας τάξεως µεταξύ των ανωτέρω και των κοινών της τρίτης τάξεως. 
Παντός οικογενειακού τάφου το εµβαδόν δεν δύναται να ήναι έλασσον 
των δέκα γαλλικών µέτρων και µείζον των είκοσι. Η δε περίφραξις αυτού 
µόνον δια κιγκλίδων επιτρέπεται. Η πληρωµή των δικαιωµάτων κατά το 
άρθρον τούτο άρχεται άµα σχηµατισθή ο χάνδαξ. 
 

Άρθρον 5 
 Η Φιλόπτωχος Αδελφότης υποχρεούται να ανεγείρη Ναΐσκον εντός 
του Νεκροταφείου όπισθεν δε να κατασκευάση το Οστεοφυλακείον ως και 
κατοικίαν δια τον φύλακα παρά τη Πύλη, άµα οι πόροι το επιτρέψωσι κα-
τά το άρθρον Θ΄. 
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Άρθρον 6 
 Η Φιλόπτωχος Αδελφότης υποχρεούται προσέτι να διατηρή φέρετρα 
κοινά τριών τάξεων ενοικιάζουσα ταύτα εις τας κηδείας και να προσφέρει 
το αναγκαίον προσωπικόν και υλικόν δια την νεκροποµπήν. Τα καθ’ έκα-
στα δε τούτων καθώς και τα δικαιώµατα θέλουσιν ορισθή εν ιδιαιτέραις 
διατάξεσιν. 
 

Άρθρον 7 
 Τα έσοδα, έξοδα και εν γένει η διαχείρισις του Νεκροταφείου ανή-
κουσιν εις την Φιλόπτωχον Αδελφότητα. 
 

Άρθρον 8 
 Η διαχείρισις των έργων του Νεκροταφείου ενεργείται υπό Ειδικής 
Επιτροπής, διοριζοµένης παρά της Φιλοπτώχου Αδελφότητος εις ην θα 
παρίσταται και εις αντιπρόσωπος της κοινότητος, διοριζόµενος παρά της 
δηµογεροντίας και της εικοσιτετραµελούς Επιτροπής και έχων δικαίωµα 
ψήφου και αποστολήν να επιβλέπη εις την ακριβή τήρησιν του παρόντος 
Κανονισµού, εν περιπτώσει δε παραβάσεως τούτου, ν’ αναφέρηται ούτος 
κατά πρώτον µεν εις την ∆ιοικητικήν Επιτροπήν της Φιλοπτώχου Αδελφό-
τητος, κατά δεύτερον δε βαθµόν εις την ∆ηµογεροντίαν και την εικοσιτε-
τραµελή Επιτροπήν, εις ην θα εγκαλή την Φιλόπτωχον Αδελφότητα προς 
απολογίαν και εν περιπτώσει παραβάσεως προς επανόρθωσιν αυτής. 
 

Άρθρον 9 
 Εκ των πρώτων εισπραχθησοµένων χρηµάτων να πληρωθώσι τα 
προς την Φιλόπτωχον Αδελφότητα χρέη του Νεκροταφείου. Μετά την α-
πόσβεσιν δε τούτων, η Φιλόπτωχος Αδελφότης οφείλει να ανεγείρη τον 
Ναΐσκον και ει τι άλλο κατεπείγον προς καλλωπισµόν του Νεκροταφείου, 
ως αρχήν δενδροφυτιών κτλ. µετά ταύτα δε να διαθέτη το περίσσευµα των 
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εσόδων του Νεκροταφείου προς επιτυχίαν του σκοπού αυτής κατά τον Κα-
νονισµόν της. 
 

Άρθρο 10 
 Εν περιπτώσει διαλύσεως της Φιλοπτώχου Αδελφότητος το Νεκρο-
ταφείον περιέρχεται υπό την δικαιοδοσίαν του ήδη υφισταµένου Νοσοκο-
µείου, τα κεκτηµένα όµως δικαιώµατα µένουσιν άθικτα. 
 

Άρθρον 11 
 Εάν η Φιλόπτωχος Αδελφότης εγκρίνη δύναται κατόπιν να ανεγείρη 
και έτερον Νεκροταφείον παρά την θέσιν της Αγίας Παρασκευής, όπερ 
θέλει θεωρείσθαι ως παράρτηµα του κυρίου Νεκροταφείου. Οφείλει όµως 
προηγουµένως να καθυποβάλλη υπό την έγκρισιν της ∆ηµογεροντίας και 
της εικοσιτετραµελούς Επιτροπής το σχέδιον και τας διατάξεις του παραρ-
τήµατος τούτου. 
 
 Όθεν εγένετο ο παρών Κανονισµός όστις υπογραφείς παρά της ∆η-
µογεροντίας και της εικοσιτετραµελούς Επιτροπής ως και παρά των αντι-
προσώπων της Φιλοπτώχου Αδελφότητος επεκυρώθη και παρά της Αυτού 
Παναγιότητος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Κυρίου Κυρίου Ιωακείµ. 
 

Οι αντιπρόσωποι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος 
 

(Υπογραφές) ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ι. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΙΟΣ 
 

(Υπογραφές) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΒΛΙΑ∆ΗΣ 
Ν. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΗΚΑΣ 
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΝΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΧΙΝΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΓ∆ΑΜΑΛΗΣ 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ι. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΙΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΑΤΤΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΗΓΑΣ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 
Ότι ακριβές αντίγραφον 

Εκ του Γραφείου της Ι. Μητροπόλεως 
Εν. Θεσσαλονίκη τη 7 Μαΐου 1875 

 
(Υπογρ.) T Ο ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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T  Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΙ 

 
 Απόσπασµα πρακτικού της εικοσιτετραµελούς Επιτροπής της συ-
γκροτηθείσης εν τη Ιερά Μητροπόλει τη 26η Ιουνίου ε.ε. … Είτα η Αυτού 
Παναγιότης εξηγεί τον σκοπόν της συγκαλέσεως της παρούσης συνελεύ-
σεως, λέγουσα ότι η κατά την προηγουµένην συνεδρίασιν της εικοσιτετρα-
µελούς Επιτροπής εκλεχθείσα Επιτροπή προς ταξινόµησιν των οικογενει-
ακών τάφων, περάνασα την εντολήν αυτής υπέβαλε το αποτέλεσµα της 
εργασίας αυτής, καταρτίσασα επί τούτω και σχέδιον. Κατά τούτο πλην των 
δύο κατά την είσοδον γωνιών, ορισθεισών της µεν δια τον οίκον Ρογκότη, 
της δε ίνα χρησιµεύση ως κενοτάφιον προς τιµήν των µεγάλων της κοινό-
τητος ευεργετών, αι λοιπαί θέσεις διετιµήθησαν ως εξής: 
 Οι της πρώτης τάξεως τάφοι κατά την είσοδον αντί λιρών εξήκοντα 
(αριθ. 60), οι περί τον ναόν αντί λιρών πεντήκοντα (αριθ. 50), οι δε των 
άλλων σειρών εικοσιπέντε, είκοσι, δεκαπέντε, δέκα και πέντε, ως προς τας 
λεπτοµερείας δε, αύται κανονισθήσονται ακολούθως… 
 
 Κατόπιν τη προτάσει ενός των µελών απεφασίσθη όπως οι τάφοι 
ώσιν αναφαίρετον και αναπόσπαστον κτήµα των αγοραζόντων και διαδο-
χικώς των ανιόντων και κατιόντων συγγενών αυτών. 
 
Ότι ακριβές αντίγραφον. 
 

Εν Θεσσαλονίκη τη 18 Αυγούστου 1880. 
 

Ο γραµµατεύς της Ι. Μητροπόλεως 
Θωµάς Β. ∆εληβασίλης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 
 
 
 
 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––– 
*  ∆ηµοσιεύθηκαν στο τευχίδιο: Λογοδοσία τριετής της εν Θεσσαλονίκη Φιλοπτώχου 
Αδελφότητος, ήτοι Έκθεσις των Πεπραγµένων από της 1 Μαΐου 1889 µέχρι της 30 
Απριλίου 1892. Εκφωνηθείσα εν Γενική των Μελών Συνεδρία την 28 Ιουνίου 1892 
υπό Κωνσταντίνου Σ. Τάττη, ∆ικηγόρου, µέλους του ∆ιοικητικού αυτής Συµβουλίου. 
1892:65-70. 
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Λογοδοσία της Φ.Α.Α.Θ. της περιόδου 1889-1892. Στις σελίδες 65-70 περιλαµβάνεται  
το κεφάλαιο «∆ιατάξεις περί του Νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας» (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.). 
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∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 
 
 Το Νεκροταφείον της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος διαιρείται 
εις οικογενειακούς και κοινούς δια µίαν τριετίαν τάφους. 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ 
 

Άρθρον 1ον 
 Το εµβαδόν των οικογενειακών τάφων των µεν ένθεν και ένθεν της 
εισόδου και µέχρι της Εκκλησίας είναι πήχεων 5 πλάτος πήχεων 4 των δ’ 
άλλων µήκος πήχεων 4 ½ πλάτος πήχεων 4 εκτός των όπισθεν της Εκ-
κλησίας δύο τετραγώνων οικογενειακών τάφων ων µήκος µεν είναι πή-
χεων 4 ½ πλάτος δε πήχεων 3 ¾. 
 

Άρθρον 2ον 
 Οι εις τας τέσσαρας γωνίας πάσσαλοι να µένωσιν έξω του φράκτου. 
 

Άρθρον 3ον 
 Ο κάτοχος οικογενειακού τάφου ουδέν δικαίωµα εισιτηρίου πληρώ-
νει, οφείλει όµως να δώσει εις τον Ιερέα σηµείωσιν περί του ονοµατεπω-
νύµου, πατρίδος, συνοικίας, ηλικίας και ασθενείας του αποβιώσαντος. 
 

Άρθρον 4ον 
 Η περίφραξις επιτρέπεται µόνον δια κιγκλίδων σιδηρών ή ξυλίνων 
(κατά την σύµβασιν). 
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ΚΟΙΝΟΙ ΤΑΦΟΙ 
 

Άρθρον 1ον 
 Οι προσερχόµενοι να ζητήσωσιν άδειαν ενταφιασµού, οφείλουσι να 
γνωρίσωσιν το ονοµατεπώνυµον, την πατρίδα, την συνοικίαν, την ηλικίαν 
και την ασθένειαν του θανόντος, άλλως εισιτήριον δεν εκδίδεται. 
 

Άρθρον 2ον 
 Οι δια µίαν τριετίαν τάφοι κοινοί, διαιρούνται εις πρώτην, δευτέ-
ραν, τρίτην και δωρεάν τάξιν. 
 ∆ια την πρώτην τάξιν Λίραν Οθωµανικήν Μία 1. 
 ∆ια την δευτέραν τάξιν Λίραν Οθωµανικήν ηµίσεια ½. 
 ∆ια την τρίτην τάξιν µετζήτιον αργυρούν εν 1. 
προπληρωτέα. ∆ωρεάν θάπτονται οι εκ του Νοσοκοµείου και φυλακών 
και οι απολύτως πτωχοί της πόλεως, οίτινες µόνον δια των Ιερέων της 
ενορίας των συνοδεύονται άνευ ψαλτών και ιδιωτικών φερέτρων. Εις 
τούτους πάλιν εκδίδοται απόδειξις ενταφιασµού δυνάµει πιστοποιητικού 
του της ενορίας ιερέως, όστις υποχρεούται άνευ λόγου εις την πληρωµήν 
του της Γ΄ τάξεως δικαιώµατος εν περιπτώσει µη τηρήσεως ενός των άνω 
τριών ενδείξεων της εκφοράς. 
 

Άρθρον 3ον 
 Οι προς τους νεκρούς προσφερόµενοι στέφανοι τίθενται επί του τά-
φου µόνον. 
 

Άρθρον 4ον 
 Απαγορεύεται ανέγερσις τάφου, επιτρέπεται όµως να τεθή Σταυρός 
και πλαξ. 
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Άρθρον 5ον 
 Μετά την τριετίαν αµέσως δέον να γίνη η ανακοµιδή, άλλως η Επι-
τροπή χαίρει το δικαίωµα να κάµη την ανακοµιδήν και απαγορεύεται η 
τοποθέτησις των οστών εις τους κοινούς τάφους, αλλ’ η εις οικογενειακόν 
τάφον, η εις το Οστεοφυλακείον. 
 

Άρθρον 6ον 
 Οι κοµιζόµενοι Σταυροί και πλάκες ίνα τεθώσιν επί των τάφων, 
πρέπει να παραδίδωνται εις τον ιερέα όπως τους επιθεωρή η Επιτροπή, 
ως προς την ορθογραφίαν των γραφοµένων και οπότε θα ώσιν δεκτοί. 
 

Άρθρον 7ον 
 Τα δωρήµατα η Επιτροπή δύναται να τα χρησιµοποιήση επί το συµ-
φερώτερον. 
 

Άρθρον 8ον 
 Ουδείς χαίρει το δικαίωµα να διατάξη εξόρυξιν τάφου όπου θέλει, 
αλλ’ όπου έχει προσδιορίσει η Επιτροπή. 
 

Άρθρον 9ον 
 Ο Επιτάφιος περιφέρεται εντός του περιβόλου του Νεκροταφείου 
και στέκει προς µνηµόνευσιν των ονοµάτων των Μεγάλων Ευεργετών και 
∆ωρητών της Φιλοπτώχου Αδελφότητος εις τέσσερα µέρη, εις την ∆εξαµε-
νήν, Οστεοφυλακείον, Πύλην και όπισθεν της Εκκλησίας. 
 

Άρθρον 10ον 
 Το βάθος του τάφου είναι, 
 δια τους µεγάλους µε φέρετρον µέτρον 1 
 δια τους µεγάλους άνευ φερέτρου µέτρον ¾ 
 δια τους µικρούς µε φέρετρον µέτρον ½ 
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ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ 
 

Άρθρον 1ον 
 Μόνον τα εν τω ξυλίνω κιβωτίω οστά, µε κιβώτιον έχοντι πλάτος 
28% βάθος 25% και µάκρος 52% του µέτρου, επιγραφήν ορθογεγραµµέ-
νην και τον αριθµόν του ∆ιπλοτύπου φυλάττονται. 
 

Άρθρον 2ον 
 Τα εντός Σάκκων οστά ρίπτονται εις την αποθήκην. 
 

Άρθρον 3ον 
 ∆ια τα εντός Κιβωτίου οστά λαµβάνεται δικαίωµα µετζήτια αργυρά 
1. 
 ∆ια τα εντός σάκκου οστά λαµβάνεται δικαίωµα µετζήτια αργυρά ¼. 
 

Άρθρον 4ον 
 Ο θέλων να τοποθετήση τα εν τω Κιβωτίω οστά οφείλει να πληρώ-
σει το δικαίωµα επί αποδείξει ∆ιπλοτύπου και τον αριθµόν του ∆ιπλοτύ-
που οφείλει να τον θέση εντός του κιβωτίου. 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΕΚΡΟΘΑΠΤΩΝ 
 

Άρθρον 1ον 
 Οι Νεκροθάπται θα λαµβάνωσι 
 ∆ι’ εκάστην ταφήν πρώτης τάξεως µετζήτια αργυρά 1. 
 ∆ι’ εκάστην ταφήν δευτέρας τάξεως µετζήτια αργυρά ¾. 
 ∆ι’ εκάστην ταφήν τρίτης τάξεως µετζήτια αργυρά ½. 
 ∆ι’ εκάστην ταφήν δωρεάς από ήµισυ ½ µέχρις ενός εξαρίου 
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Άρθρον 2ον 
 Η εις τους οικογενειακούς τάφους ταφή, θεωρείται πρώτης τάξεως. 
 

Άρθρον 3ον 
 ∆ι’ εκάστην ανακοµιδήν πρώτης τάξεως µετζήτια αργυρά ¾. 
 ∆ι’ εκάστην ανακοµιδήν δευτέρας τάξεως µετζήτια αργυρά ½. 
 ∆ι’ εκάστην ανακοµιδήν τρίτης τάξεως µετζήτια αργυρά ¼. 
 ∆ι’ εκάστην ανακοµιδήν δωρεάς από ½ µέχρις 1 εξαρίου. 
 

Άρθρον 4ον 
 Η εις τους οικογενειακούς τάφους ανακοµιδή θεωρείται ως ανακο-
µιδή πρώτης τάξεως. 
 

Άρθρον 5ον 
 Η ανακοµιδή των αποβιωσάντων εν τω Νοσοκοµείω και ταις φυλα-
καίς γίνεται δωρεάν. 
 

Άρθρον 6ον 
 Αν γίνη ανακοµιδή και πάλιν ταφή, τότε αν µεν ταφή εις το ίδιον 
µνήµα θα λάβωσι το δικαίωµα της ανακοµιδής της τάξεως, αν δε ταφή εις 
νέον µνήµα θα λάβωσι το δικαίωµα ταφής της τάξεως. ∆ια την ταφήν η 
ανακοµιδήν των νηπίων µέχρις ηλικίας τριών ετών αδιακρίτως τάξεως θα 
λαµβάνωσι µετζητίου αργυρού ¼. 
 

Τη 1η Νοεµβρίου 1886. 
 

Εκ του γραφείου της ειδικής Επιτροπής του νεκροταφείου. 
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Πωλητήριο οικογενειακού τάφου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης 

µε ηµεροµηνία 25 Αυγούστου 1910 (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 
 
 
 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––– 
* ∆ηµοσιεύθηκε σε αυτοτελές τευχίδιο υπό τον τίτλο: Εσωτερικός Κανονισµός του Νε-
κροταφείου «Ευαγγελιστρίας». Εν Θεσσαλονίκη 1908. 
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Εσωτερικός Κανονισµός του Νεκροταφείου Ευαγγελίστριας, Θεσσαλονίκη 1908 
(Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.).
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ» 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Αον 

Προσωπικόν του Νεκροταφείου 
 

Άρθρον 1 
 Το προσωπικόν του Νεκροταφείου Ευαγγελιστρίας αποτελείται εξ 
επτά εν όλω προσώπων, των εξής: Ενός Ιερέως, δύο Ιεροψαλτών, ενός 
Νεωκόρου, δύο Νεκροθαπτών και ενός Κηπουρού. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Βον 
Περί καθηκόντων του προσωπικού 

α) Καθήκοντα του ιερέως 
 

Άρθρον 2 
 Ο Ιερεύς του Νεκροταφείου παραµένει εν αυτώ ηµέρας και νυκτός. 
∆ικαιούται δε ν’ απουσιάση την νύκτα άπαξ µόνον, ή, το πολύ, δις της ε-
βδοµάδος. 
 

Άρθρον 3 
 Πλην των άλλων αυτού καθηκόντων περί τας κηδείας κτλ. καθήκον 
έχει να λειτουργή κατά πάσαν Κυριακήν, Εορτήν και Σάββατον, µετά δε 
την απόλυσιν της Θείας Λειτουργίας ν’ αναγιγνώσκη Τρισάγια επί των 
τάφων των αναµενόντων αυτόν συγγενών. 
 

Άρθρον 4 
 Αναφέρει εκάστοτε προς την Ειδικήν Επιτροπείαν του Νεκροταφεί-
ου πάντα τα αφορώντα το ιερόν τούτο ίδρυµα. Επιβλέπει τους υπαλλή-
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λους, όσον αφορά την ακριβή εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτών, πάσαν 
δε παράλειψιν αυτών καταγγέλλει προς την Ειδικήν Επιτροπείαν. 
 

Άρθρον 5 
 Τηρεί βιβλίον των προσερχοµένων προσκυνητών, εν ω εγγράφει το 
όνοµα και επώνυµον, την πατρίδα και την ηµέραν της ελεύσεως και ανα-
χωρήσεως του προσκυνητού. 
 

Άρθρον 6 
 Εισπράττει εν απουσία της Ειδικής Επιτροπείας τα κεκανονισµένα 
δικαιώµατα δια διπλοτύπου πάντοτε αποδείξεως. Άνευ τοιαύτης διπλοτύ-
που αποδείξεως εισπράττει µόνον εξ αγιασµών. Τον λογαριασµόν µετά 
των εισπραττοµένων παραδίδει εκάστοτε προς τον Ταµίαν της Ειδικής 
Επιτροπείας. 
 Τα δια τας παρακλήσεις και τα τρισάγια προσφερόµενα χρήµατα δεν 
παραλαµβάνει ο Ιερεύς, αλλά ρίπτονται παρά του προσκυνητού απ’ ευθεί-
ας εις τα κυτία των παρακλήσεων και τρισαγίων. 
 Τα αφιερώµατα, φλωρία, δακτυλίους και ό,τι δήποτε άλλο προσφε-
ρόµενον αφιέρωµα ο Ιερεύς εγγράφει εν ιδιαιτέρω βιβλίω των αφιερωµά-
των, εν τω οποίω σηµειοί υπ’ αύξοντα αριθµόν το όνοµα και επώνυµον 
του αφιερώσαντος και την ηµεροµηνία της αφιερώσεως. 
 

Άρθρον 7 
 Ο Ιερεύς του Νεκροταφείου ουδεµίαν δικαιούται να διενεργή πλη-
ρωµήν άνευ εντολής του Ταµίου της Ειδικής Επιτροπείας. 
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β) Καθήκοντα του Νεωκόρου 
 

Άρθρον 8 
 Ο Νεωκόρος του Νεκροταφείου υποχρεούται ν’ ανοίγη την εξώθυ-
ραν του Νεκροταφείου άµα τη ανατολή, και κλείη αυτήν κατά την δύσιν 
του ηλίου, µετά την οποίαν αποµακρύνει του Νεκροταφείου πάντα τα εν 
αυτώ ευρισκόµενα ξένα πρόσωπα. 
 

Άρθρον 9 
 ∆ιατηρεί εν τελεία καθαριότητι τον Ιερόν Ναόν, τα ιερά εκκλησια-
στικά σκεύη, το Επιτροπικόν και τα δωµάτια του Ιερέως και του προσω-
πικού. Κατά την ώραν της Λειτουργίας φέρει το οικείον ράσον προς διά-
κρισιν και καθαριότητα. 
 

Άρθρον 10 
 Μετά την απόλυσιν της Θείας Λειτουργίας παρακολουθεί µε το κι-
βώτιον ανά χείρας τον Ιερέα εις την ανάγνωσιν των Τρισαγίων επί των 
τάφων. 
 

Άρθρον 11 
 Όταν αναµένηται κηδεία, σηµαίνει κανονικώς τον κώδωνα της Εκ-
κλησίας, άµα τη εµφανίσει της κηδείας εις το Αναβρυτήριον. 
 

Άρθρον 12 
 Τους προσερχοµένους προσκυνητάς ερωτά περί του χρόνου της εν 
τω ναώ διαµονής αυτών, και τούτο καθιστά γνωστόν τω Ιερεί, εγγράφοντι 
τούτο εν ιδιαιτέρω βιβλίω. Υπενθυµίζει τοις προσκυνηταίς την λήξιν της 
προθεσµίας της διαµονής αυτών. Παρέχει αυτοίς πάντα τα αναγκαιούντα: 
ύδωρ, ψάθαν, φωτισµόν κτλ. Απαγορεύει αυτοίς να φέρωσιν εις τον νάρ-
θηκα του Ναού τα οικιακά αυτών σκεύη, κατσαρόλας, καφέµβρικα κτλ. 
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Άρθρον 13 
 Εν περιπτώσει παραλείψεως των εαυτού καθηκόντων ο νεωκόρος 
τιµωρείται παρά της Ειδικής του Νεκροταφείου Επιτροπείας, εις πρώτην 
µεν παράλειψιν δια προστίµου 25 γροσίων, εις δευτέραν δια προστίµου 50 
γροσίων, και εις τρίτην δι’ αποβολής. 
 

γ) Καθήκοντα των Νεκροθαπτών 
 

Άρθρον 14 
 Οι νεκροθάπται, πριν η ορύξωσι τάφον δια νεκρόν, ανακοµιδήν κτλ. 
οφείλουσι, να απαιτώσι την παρουσίασιν διπλοτύπου αποδείξεως πληρω-
µής των κεκανονισµένων δικαιωµάτων. Κατά δε τας ανακοµιδάς εν περι-
πτώσει µεταταφής (δολώµατος) απαιτούσι την παρουσίασιν ειδικής διπλο-
τύπου αποδείξεως. 
 

Άρθρον 15 
 Όταν εις τα διάφορα τµήµατα των κοινών τάφων δεν υπάρχει χώ-
ρος προς ανόρυξιν νέων τάφων, καθιστώσι τούτο εγκαίρως γνωστόν προς 
την Ειδικήν Επιτροπήν, ήτις υποδεικνύει αυτοίς το κατάλληλον προς τούτο 
µέρος. 
 

Άρθρον 16 
 Μετά την ταφήν του νεκρού καθιστώσι γνωστόν εις τους ενδιαφερο-
µένους ότι τα επί των τάφων τιθέµενα κυτία των στεφάνων πρέπει να έ-
χωσι πλάτος όχι ανώτερον των 70 εκατοστών του µέτρου, ώστε µεταξύ 
δύο παρακειµένων τάφων να υπολείπηται αρκετός διάδροµος. 
 

Άρθρον 17 
 Κατά τας ανακοµιδάς καθιστώσι γνωστόν εις τους ενδιαφεροµέ-
νους, ότι το δια τα οστά κιβώτιον δέον να έχη µήκος µεν 52 εκατοστών 
του µέτρου, πλάτος δε 28, και βάθος 25 εκατοστών του µέτρου. 
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Άρθρον 18 
 ∆ιατηρούσι καθαρόν το Νεκροταφείον και ανοίγουσι τας δεξαµενάς 
προς ποτισµόν των δένδρων. 
 

Άρθρον 19 
 Φροντίζουσι περί της ευθυγραµµίας των τάφων, την οποίαν τηρούσι 
δια ράµµατος, καθώς και περί της στάσεως των σταυρών, λιθίνων ή ξυλί-
νων. 
 

Άρθρον 20 
 Εν περιπτώσει παραλείψεως των εαυτών καθηκόντων οι νεκροθά-
πται υπόκεινται εις τας αυτάς µε τον Νεωκόρον ποινάς (άρθρον 12). 
 

δ) Καθήκοντα του Κηπουρού 
 

Άρθρον 21 
 Ο Κηπουρός του Νεκροταφείου περιποιείται τον κήπον αυτού, µετ’ 
ιδιαιτέρας δε προσοχής τας εισόδους του νεκροταφείου ένθεν κακείθεν. 
Υποδεικνύει εγκαίρως τη Ειδική Επιτροπεία τα αναγκαιούντα άνθη προς 
καλλωπισµόν του Νεκροταφείου, καθώς και τα πωλητέα προς όφελος αυ-
τού. Άνευ δε αδείας της Ειδικής Επιτροπείας, ή, εν απουσία αυτής, του 
Ιερέως του Νεκροταφείου, δεν δικαιούται να κόπτη άνθη. 
 

Άρθρον 22 
 Περιποιείται πάντας τους εν τω Νεκροταφείω οικογενειακούς τά-
φους, ιδιαζόντως δε τους των πληρωνόντων ιδιαιτέρως προς τούτο. 
 

Άρθρον 23 
 Περιποιείται τας βρύσεις του Νεκροταφείου, και άπαξ της εβδοµά-
δος ελαιώνει τας κλείδας αυτών, υπεύθυνος ων δια πάσαν εκ της παρα-
λείψεως ταύτης ζηµίαν. 
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Άρθρον 24 
 Ευθύνεται δια πάσαν ζηµίαν των εν τω κυλικείω (µπουφέ) ευρισκο-
µένων σκευών, οιον ποτηρίων, φλυτζανίων, δίσκων κτλ. συµφώνως προς 
τον κατάλογον αυτών, τηρούµενον υπό του Ιερέως. Κατά τας τελετάς δε 
και τα µνηµόσυνα απαγορεύει την εις το δωµάτιον αυτού είσοδον παντός 
άλλου πλην των ενδιαφεροµένων, εις τους οποίους παρέχει το δωµάτιον 
αυτού, όπως σερβίρωσι κατά βούλησιν. 
 

Άρθρον 25 
 Ο Κηπουρός επιβλέπει καθ’ εκάστην, εάν του ύδατος του Νεκροτα-
φείου η ποσότης έρχηται πάντοτε η αυτή. Εν εναντία περιπτώσει αναφέρε-
ται προς τον Ιερέα του Νεκροταφείου, όστις αµέσως δι’ ενός υπαλλήλου 
του Νεκροταφείου ειδοποιεί περί τούτου τον αρχιϋδρονόµον Μαχµούτ ε-
φένδην. 
 

Άρθρον 26 
 Εν περιπτώσει παραλείψεως των εαυτού καθηκόντων ο κηπουρός 
του Νεκροταφείου υπόκειται εις οποίας και ο Νεωκόρος και οι Νεκροθά-
πται ποινάς (άρθρον 12). 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γον 
 

Γενικαί διατάξεις 
 

Άρθρον 27 
 Εις τους κοινούς τάφους µετά παρέλευσιν τριετίας δέον να γίνηται 
παρά των ενδιαφεροµένων η ανακοµιδή των οστών. Εν εναντία περιπτώ-
σει γίνεται αύτη παρά της Ειδικής Επιτροπείας του Νεκροταφείου, µετά 
προηγουµένην ειδοποίησιν προς την οικογένειαν. Τα οστά εν τη περιπτώ-
σει ταύτη ρίπτονται εν τω κοινώ λάκκω. 
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Άρθρον 28 
 Εις τους κοινούς τάφους µετά την λήξιν της τριετίας απαγορεύεται η 
ανανέωσις της ενοικιάσεως του αυτού τάφου δι’ άλλο χρονικόν διάστηµα. 
Εν περιπτώσει ανάγκης µεταταφής (δόλωµα), ο ενταφιασµός γίνεται εις 
άλλον τάφον. 
 

Άρθρον 29 
 Οι θέλοντες να κτίσωσι οικογενειακόν τάφον καθιστώσι τούτο γνω-
στόν ηµέρας τινάς πρότερον τη Ειδική του Νεκροταφείου Επιτροπεία, ήτις 
παρέχει αυτοίς τα µέτρα, συµφώνως προς τον χάρτην του Νεκροταφείου. 
 

Άρθρον 30 
 Οι προς τους νεκρούς προσφερόµενοι στέφανοι φυλάσσονται εν τω 
Νεκροταφείω επί δύο µήνας, µετά παρέλευσιν των οποίων εκποιούνται 
υπό της Ειδικής Επιτροπείας προς όφελος του Νεκροταφείου. 
 

Άρθρον 31 
 Οι επί των τάφων τιθέµενοι σταυροί και πλάκες δέον να φέρωσιν 
ορθογεγραµµένα τα επ’ αυτών γράµµατα. 
 

Άρθρον 32 
 Οι επί των τάφων τιθέµενοι λίθινοι σταυροί φυλάσσονται εν τω Νε-
κροταφείω επί τρεις µόνον µήνας, µετά την παρέλευσιν των οποίων εκ-
ποιούνται υπό της Ειδικής Επιτροπείας προς όφελος του Νεκροταφείου. 
 

Άρθρον 33 
 Απαγορεύεται η εκ του Νεκροταφείου εξαγωγή παρά των ενδιαφε-
ροµένων µνηµείων και λιθίνων σταυρών. 
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Άρθρον 34 
 Η Ειδική Επιτροπεία, προς ευκολίαν των ενδιαφεροµένων, πωλεί 
ξυλίνους µεν σταυρούς αντί επτά µέχρι δώδεκα γροσίων αργυρών, ξύλινα 
δε κιβώτια ανακοµιδών αντί δέκα εννέα γροσίων αργυρών. 
 

Άρθρον 35 
 Τα οστά, τα εντός σάκκων τεθειµένα, ρίπτονται εις την επί τούτω 
αποθήκην. 
 

Άρθρον 36 
 Η εν τω Νεκροταφείω είσοδος µετά την δύσιν του ηλίου απαγορεύε-
ται προς πάντας, πλην των µελλόντων να διανυκτερεύσωσιν εν αυτώ. 
 

Άρθρον 37 
 Ουδενί επιτρέπεται να κόπτη άνθη, άνευ της αδείας της Ειδικής Επι-
τροπείας και του Ιερέως. 
 

Άρθρον 38 
 Πλην του Ιερέως του Νεκροταφείου ουδενί άλλω Ιερεί επιτρέπεται 
να τελή εν τω Νεκροταφείω Τρισάγια, εκτός κατά τα ψυχοσάββατα. 
 

Άρθρον 39 
 Απαγορεύεται εις τους υπαλλήλους του Νεκροταφείου να εξέρχω-
νται άνευ της αδείας της Ειδικής Επιτροπής ή, εν απουσία αυτής, του Ιε-
ρέως. Απαγορεύεται επίσης η εις τα δωµάτια των υπαλλήλων του Νεκρο-
ταφείου διανυκτέρευσις συγγενών και φίλων αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆ον 
 

Άρθρον Ακροτελεύτιον 
 

Άρθρον 40 
 Αι περί των Νεκροταφείων Ειδικαί ∆ιατάξεις, αι προσηρτηµέναι τω 
Κανονισµώ της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, διατηρούνται πάσαι εν ισχύι 
και εφαρµόζονται ευλαβώς. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισµός συµπληροί 
µόνον αυτάς εν τισι σηµείοις. 
 
 Ο παρών Κανονισµός συνεζητήθη και επιψηφίσθη εν τη Συνεδρία 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος της 8ης Μαρτί-
ου 1908. 
 

Ο Πρόεδρος 
ΓΡΗΓ. ΓΡΑΒΑΡΗΣ 

Ο Γραµµατεύς 
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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Ταφικό µνηµείο της  οικογένειας Χατζηλαζάρου στο Νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας. 
Από τα µέλη της οικογένειας διετέλεσαν Πρόεδροι της Φ.Α.Α.Θ.  

ο Περικλής Ι. Χατζηλαζάρου, Τραπεζίτης και Πρόξενος των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη 
και ο αδελφός του Νικόλαος Ι. Χατζηλαζάρου, Επιχειρηµατίας. 

(Φωτογραφία Ν. Στυλιανίδης, 2010 – Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 
 
 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΩΝ ∆ΥΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––– 
*  Το κείµενο δηµοσιεύθηκε στο τευχίδιο: Κανονισµός της εν Θεσσαλονίκη Φιλοπτώχου 
Αδελφότητος, επιψηφισθείς τη 11 Νοεµβρίου 1894. Εν Θεσσαλονίκη: εκ των κατα-
στηµάτων Ν.Γ. Βικόπουλου, 1914: 13-22. 
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Εξώφυλλο της επανεκτύπωσης του έτους 1914 του ψηφισθέντος το 1894  
Κανονισµού της Φ.Α.Α.Θ. Στις σελίδες 13-22 περιλαµβάνεται το κεφάλαιο  

«Ειδικαί διατάξεις περί των δύο νεκροταφείων» (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.).
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ΕΙ∆ΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

 
Άρθρον 1 

 Τα Νεκροταφεία ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ και ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ανε-
γερθέντα τη επιστασία και δαπάνη της Φιλοπτώχου Αδελφότητος διευθύ-
νονται έκαστον υπό τετραµελών Επιτροπειών, απαρτιζοµένων εκ τριών 
µελών του Σωµατείου, εκλεγοµένων κατά το Άρθρον 13 του Κανονισµού 
αυτής και ενός εκ της Αντιπροσωπείας της Κοινότητος συνωδά τη µετά 
της Κοινότητος συµβάσει (Άρθρον 8ον) προσηρτηµένη εν τέλει του παρό-
ντος Κανονισµού. 
 

Άρθρον 2 
 Αι Ειδικαί Επιτροπείαι εισπράττουσι δια διπλοτύπων µεν αποδείξε-
ων φερουσών την σφραγίδα του Νεκροταφείου και την υπογραφήν του 
Ταµίου της Ειδικής επιτροπείας τα υπό του άρθρου 4ου της µετά της Κοι-
νότητος Συµβάσεως κεκανονισµένα δικαιώµατα των Κοινών τάφων, τα 
του Οστεοφυλακείου και τα της Νεκροφόρου αµάξης. Άνευ δε διπλοτύπων 
αποδείξεων τα εξής, ήτοι: 

1. τα του Παγκαρίου 
2. τα των 40 λειτουργιών 
3. τα των Αγρυπνιών 
4. τα των Αρτοκλασιών 
5. τα των Αγιασµών 
6. τα των Παρακλήσεων 
7. τα των Τρισαγίων 
8. τα των Ανακοµιδών 
9. τα των ∆ίσκων 

10. τα της Χρίσεως 
11. τα δια παν λείψανον διδόµενα εις τον Ιερέα, και 
12. τα των αναθηµάτων, ∆ωρηµάτων κ.λπ. 
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 ∆απανώσι δε αι Ειδικαί Επιτροπείαι προς συντήρησιν του Νεκροτα-
φείου και της Εκκλησίας: 
 Αον τα κεκανονισµένα ως εξής: 
1. τον µισθόν ενός Ιερέως 
2. τους µισθούς δύο ψαλτών 
3. τον µισθόν ενός κανδυλάπτου 
4. τον µισθόν ενός κηπουρού, εν ανάγκη δε κατά τινάς ώρας του έτους και 
δύο 

5. τον µισθόν ενός φύλακος και 
 Βον τα απαιτούµενα προς επισκευήν των τε ακινήτων και κινητών 
πραγµάτων των Νεκροταφείων και του Ιερού Ναού και παν ό,τι άλλο σχε-
τικόν προς την συντήρησιν και βελτίωσιν αυτών. Αλλ’ επί των τελευταίων 
τούτων υπό το Βον δαπανών οφείλουσιν αι Ειδικαί Επιτροπείαι να ζητώσι 
προηγουµένως την έγκρισιν της ∆ιοικητικής Επιτροπείας. 
 

Άρθρον 3 
 Επί τε των εισπράξεων και των δαπανών οφείλουσι να τηρώσιν αι 
Ειδικαί Επιτροπείαι τακτικούς λογαριασµούς ορίζουσαι εις πάσαν τάξιν 
αυτών ιδίαν µερίδα, το δε υπόλοιπον παραδίδουσιν εις το τέλος εκάστου 
µηνός προς τον Κεντρικόν Ταµίαν επί αποδείξει, προσάγουσι συγχρόνως 
τα σχετικά βιβλία εις το ∆ιοικητικόν συµβούλιον συνεδριάζον. 
 

Άρθρον 4 
 Αι Ειδικαί Επιτροπείαι συνεννοούνται µετά των ενδιαφεροµένων 
περί εκποιήσεως των οικογενειακών τάφων συµφώνως προς το υπάρχον 
διάγραµµα και τιµολόγιον αυτών εισπράττουσαι δια του εαυτόν Ταµίου το 
αντίτιµον αυτών, τούτο δε παραδίδουσιν αµέσως προς τον Κεντρικόν Τα-
µίαν, µεθ’ ο εκδίδονται οι τίτλοι της ιδιοκτησίας φέροντες την σφραγίδα 
της Αδελφότητος, τας υπογραφάς του Προέδρου και του Ταµίου αυτής και 
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την του αντιπροσώπου της Κοινότητος και την επικύρωσιν του Μητροπο-
λίτου Θεσσαλονίκης. 
 

Άρθρον 5 
 Η ∆ιοικητική Επιτροπεία δικαιούται να χορηγή δωρεάν οικογενεια-
κούς τάφους εξ ης τάξεως ήθελεν εγκρίνει εις τους επιφανώς ευεργετήσα-
ντας την Αδελφότητα, την Κοινότητα ή το Έθνος, προφανώς δε ήδη από-
ρους. 
 

Άρθρον 6 
 Εκατέρα των Ειδικών Επιτροπειών κατά πλειοψηφίαν διορίζει ά-
πασαν την υπαλληλίαν του Νεκροταφείου συµφωνούσα µετ’ αυτής περί 
του καταλλήλου µισθώµατος και διακανονίζουσα τα καθήκοντα και δι-
καιώµατα αυτής, παύει και αντικαθιστά αυτήν δι’ άλλης και εν γένει ενερ-
γεί παν ό,τι εγκρίνει κατάλληλον εις το συµφέρον του Νεκροταφείου. Τον 
δε Ιερέα διορίζει και παύει µετά προηγουµένην έγκρισιν της ∆ιοικητικής 
Επιτροπείας και της Αυτού Παναγιότητος του Μητροπολίτου Θεσσαλονί-
κης. 
 

Άρθρον 7 
 Εν περιπτώσει, καθ’ ην επί τινός ζητήµατος δεν ήθελε σχηµατισθή 
πλειοψηφία µεταξύ των µελών των Ειδικών Επιτροπειών, η ∆ιοικητική 
Επιτροπεία του Σωµατείου αποφασίζει περί του πρακτέου. 
 

Άρθρον 8 
 Αι Ειδικαί Επιτροπείαι προσέρχονται εις τας συνεδρίας της ∆ιοικη-
τικής Επιτροπείας ου µόνον εις το τέλος εκάστου µηνός κατά το άρθρον 3, 
αλλά και οσάκις προσκληθώσιν υπό του Προέδρου, εν ανάγκη δε δύνανται 
και αυταί να αιτήσωσι τούτο δι’ αιτήσεώς των. 
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Άρθρον 9 
 Εκατέρα των Ειδικών Επιτροπειών έχει σφραγίδα φέρουσαν εν τω 
µέσω µεν κρανίον στηριζόµενον επί δύο σταυροειδώς συµπεπλεγµένων 
οστέων πέριξ δε τας λέξεις 
 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ το µεν, το δε ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 

Άρθρον 10 
 Εκάτερον των Νεκροταφείων της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότη-
τος διαιρείται εις οικογενειακούς και κοινούς επί µία τριετίαν τάφους, δι-
εποµένους, ως και το Οστεοφυλακείον υπό των εξής ειδικών διατάξεων. 
 

Α. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 
 

Άρθρον 1 
 Το εµβαδόν των οικογενειακών τάφων των µεν ένθεν και ένθεν της 
εισόδου και µέχρι της εκκλησίας είναι µήκους πήχεων πέντε (5) πλάτους 
δε πήχεων τεσσάρων (4), των δε άλλων µήκους πήχεων 4 ½ πλάτους δε 
πήχεων (4), εκτός των όπισθεν της εκκλησίας δύο τετραγώνων οικογενει-
ακών τάφων, ων το µεν µήκος είναι πήχεων 4 ½ το δε πλάτος πήχεων  
3 ¾. Οι εις τας τέσσαρας δε γωνίας εκάστου τάφου πάσσαλοι µένουσιν 
έξω του φράκτου. 
 

Άρθρον 2 
 Ο κάτοχος οικογενειακού τάφου ουδέν δικαίωµα εισιτηρίου πληρώ-
νει, οφείλει όµως να δόση εις τον Ιερέα σηµείωσιν περί του ονοµατεπω-
νύµου, πατρίδος, συνοικίας, ηλικίας και ασθενείας του αποβιώσαντος, 
όστις οφείλει να τηρή βιβλίον ενταφιασµού. 
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Άρθρον 3 
 Όταν εν τινι οικογενειακώ τάφω ταφή πρόσωπον ανήκον εις οικο-
γένειαν άλλην, ξένην ή συγγενικήν της ιδιοκτητρίας οφείλει να πληρώνη 
δικαίωµα κοινού τάφου πρώτης τάξεως. 
 

Άρθρον 4 
 Η περίφραξις επιτρέπεται µόνον δια κιγκλίδων σιδηρών ή ξυλίνων 
(κατά την σύµβασιν). 
 

Άρθρον 5 
 Η αξία των οικογενειακών τάφων του Νεκροταφείου Ευαγγελισµός 
ορίζεται εν τη µετά της Κοινότητος συµβάσει τη προσηρτηµένη εν τω πα-
ρόντι, η δε των της Αγίας Παρασκευής είνε ωρισµένη ως εξής: 
 Πρώτης τάξεως Λίραι Οθωµανικαί είκοσιν 20 
 ∆ευτέρας τάξεως Λίραι Οθωµανικαί δέκα 10 
 Τρίτης τάξεως Λίραι Οθωµανικαί πέντε 5 
 

Β. ΚΟΙΝΩΝ ΤΑΦΩΝ 
 

Άρθρον 1 
 Οι προσερχόµενοι να ζητήσωσιν άδειαν ενταφιασµού, οφείλουσι να 
γνωρίσωσι το ονοµατεπώνυµον, την πατρίδα, την συνοικίαν, την ηλικίαν 
και την ασθένειαν του θανόντος, άλλως εισιτήριον δεν εκδίδεται. 
 

Άρθρον 2 
 Οι δια µίαν τριετίαν κοινοί τάφοι, διαιρούνται εις πρώτην, δευτέ-
ραν, τρίτην και δωρεάν τάξιν. Και επί µεν των του Νεκροταφείου της Ευ-
αγγελιστρίας ορίζονται: 
 ∆ια την πρώτην τάξιν Λίρα Οθωµανική µία 1. 
 ∆ια την δευτέραν τάξιν Λίρα Οθωµανική ηµίσεια ½ και 
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 ∆ια την τρίτην τάξιν Μετζήτιον αργυρούν έν (1) προπληρωτέα. 
 Επί δε των της Αγίας Παρασκευής ορίζονται: 
 ∆ια την πρώτην τάξιν Λίρα Οθωµανική ηµίσεια ½ 
 ∆ια την δευτέραν τάξιν Λίρα Οθωµανική εν τέταρτον ¼ 
 ∆ια την τρίτην τάξιν Μετζήτιον αργυρούν ήµισυ ½ προπληρωτέα. 
 Η τιµή των οικογενειακών και κοινών τάφων της Αγίας Παρα-
σκευής καίπερ κεκανονισµένη ούτω, χρήζει όµως της κυρώσεως της Αντι-
προσωπείας, άτε µη προβλεποµένη εν τη µετά της Κοινότητος συµβάσει. 
∆ωρεάν δε θάπτονται οι εκ του Νοσοκοµείου και φυλακών και οι απολύ-
τως πτωχοί της πόλεως, οίτινες µόνον δια του Ιερέως της ενορίας των 
συνοδεύονται άνευ ψαλτών και ιδιωτικών φερέτρων. Εις τούτους πάλιν 
εκδίδοται απόδειξις ενταφιασµού δυνάµει πιστοποιητικού του της ενορίας 
Ιερέως, όστις υποχρεούται άνευ λόγου εις την πληρωµήν του της Γης τά-
ξεως δικαιώµατος εν περιπτώσει µη τηρήσεως ενός των άνω τριών ενδεί-
ξεων της εκφοράς. 
 

Άρθρον 3 
 Εάν κατά την ανακοµιδήν ήθελε δεήσει να ενταφιασθή εκ νέου ο 
νεκρός, θα πληρώνηται το ήµισυ του δικαιώµατος της τάξεως, τούτο δε 
επ’ αµφοτέρων των Νεκροταφείων. 
 

Άρθρον 4 
 Οι προς τους νεκρούς προσφερόµενοι στέφανοι τίθενται επί του τά-
φου µόνον. 
 

Άρθρον 5 
 Απαγορεύεται ανέγερσις τάφου, επιτρέπεται όµως να τεθή Σταυρός 
και πλαξ. 
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Άρθρον 6 
 Μετά την τριετίαν αµέσως δέον να γείνη η ανακοµιδή, άλλως η Επι-
τροπή έχει το δικαίωµα να κάµη την ανακοµιδήν και απαγορεύεται η το-
ποθέτησις των οστών εις τους κοινούς τάφους, αλλ’ η εις τον οικογενεια-
κόν ή εις το Οστεοφυλακείον µετά προηγουµένην ειδοποίησιν προς την 
οικογένειαν. 
 

Άρθρον 7 
 Οι δια τους τάφους κοµιζόµενοι Σταυροί και πλάκες επιθεωρούνται 
πρότερον υπό της Ειδικής Επιτροπείας ως προς την ορθογραφίαν και την 
ουσίαν των γραφοµένων και µετά τίθενται επ’ αυτών. 
 

Άρθρον 8 
 Την θέσιν εκάστου τάφου ορίζει η Ειδική Επιτροπεία. 
 

Άρθρον 9 
 Το βάθος του τάφου είνε δια µεν τους ενήλικας τους εν φερέτρω µέ-
τρου ενός (1) δια δε τους ενήλικας τους άνευ φερέτρου µέτρου ¾ δια δε 
τους ανήλικας τους εν φερέτρω µέτρου ηµίσεως ½. 
 

Γ. ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ 
 

Άρθρον 1 
 Μόνον τα εν ξυλίνω κιβωτίω οστά έχοντι πλάτος 28%, βάθος 25% 
και µήκος 52% του µέτρου επιγραφήν ορθογραφηµένην και τον αριθµόν 
του διπλοτύπου φυλάττονται. 
 

Άρθρον 2 
 Τα εντός σάκκων οστά ρίπτονται εις την αποθήκην. 
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Άρθρον 3 
 ∆ια τα εντός του κιβωτίου οστά λαµβάνεται δικαίωµα Μετζήτιον 
αργυρούν εν (1), δια τα του σάκκου εν τέταρτον (1/4) αργυρού Μετζητίου. 
 

∆. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΘΑΠΤΩΝ 
 

Άρθρον 1 
 Οι Νεκροθάπται λαµβάνουσι: 
 ∆ι’ εκάστην ταφήν α΄ τάξεως Μετζήτιον αργυρούν εν (1) 
 ∆ι’ εκάστην ταφήν β΄ τάξεως Μετζήτιον αργυρούν ¾ 
 ∆ι’ εκάστην ταφήν γ΄ τάξεως Μετζήτιον αργυρούν ½ 
 ∆ι’ εκάστην ταφήν δωρεάς από ήµισυ µέχρις ενός εξαρίου 
 

Άρθρον 2 
 Η εις τους οικογενειακούς τάφους ταφή θεωρείται πρώτης τάξεως. 
 

Άρθρον 3 
 ∆ι’ εκάστην ανακοµιδήν α΄ τάξεως Μετζήτιον αργυρούν ¾ 
 ∆ι’ εκάστην ανακοµιδήν β΄ τάξεως Μετζήτιον αργυρούν ½ 
 ∆ι’ εκάστην ανακοµιδήν γ΄ τάξεως Μετζήτιον αργυρούν ¼ 
 ∆ι’ εκάστην ανακοµιδήν δωρεάς από ήµισυ ½ µέχρις ενός 1 εξαρίου 
 

Άρθρον 4 
 Η εις τους οικογενειακούς τάφους ανακοµιδή θεωρείται ως ανακο-
µιδή πρώτης τάξεως. 
 

Άρθρον 5 
 Η ανακοµιδή των αποβιωσάντων εν τω Νοσοκοµείω και ταις φυλα-
καίς γίνεται δωρεάν. 
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Άρθρον 6 
 Αν µετά την ανακοµιδήν ο νεκρός ταφή εκ νέου, αν µεν ταφή εν τω 
αυτώ µνήµατι λαµβάνουσι δικαιώµατα ανακοµιδής της τάξεως εις ην α-
νήκει, αν δε ταφή εν νέω µνήµατι λαµβάνουσι δικαίωµα ταφής της τάξε-
ως. 
 

Άρθρον 7 
 ∆ια την ταφήν ή ανακοµιδήν των νηπίων µέχρις ηλικίας τριών ετών 
αδιακρίτως τάξεως λαµβάνουσι εν τέταρτον (1/4) µετζητίου αργυρού. 
 

Άρθρον 8 
 Τα δια την Νεκροφόρον άµαξαν δικαιώµατα ορίζονται εν τη µετά 
της Κοινότητος συµβάσει. 
 

Εν Θεσσαλονίκη τη 31 Οκτωβρίου 1894 
 

Η προς αναθεώρησιν του παρόντος Κανονισµού 
της Φιλοπτώχου Αδελφότητος πενταµελής επιτροπή 

 

(Υπογρ.)

ΑΘ. ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ 
ΓΡ. ΓΡΑΒΑΡΗΣ 
Κ. ΚΑΜΜΩΝΑΣ 
Α. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ 
Μ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΣ 

 
 Ο παρών Κανονισµός επιψηφισθείς εν Γενική Συνελεύσει σήµερον 
την 13ην Νοεµβρίου 1894 υπογράφεται υπό των παρόντων µελών. 
 

(Έπονται αι υπογραφαί) 
 



 -122-

 Έπεται διατίµησις των διαφόρων δικαιωµάτων των Νεκροταφείων 
της Ευαγγελιστρίας και της Αγίας Παρασκευής µετατραπέντων εις δραχ-
µάς µετά την απελευθέρωσιν της χώρας ηµών, καθ’ ότι και τα σχετικά λο-
γιστικά βιβλία του τε Κεντρικού Ταµείου και των επιτροπειών των Νεκρο-
ταφείων τηρούνται εις το επίσηµον Νόµισµα του Ελληνικού Κράτους εις 
δραχµάς. 
 
Αξία Οικογενειακών Τάφων δια το Νεκροταφείον Ευαγγελιστρίας 

 
Θέσις Α΄ 
Θέσις Α΄ 
Θέσις Β΄ 
Θέσις Β΄ 
Θέσις Γ΄ 
Θέσις Γ΄ 
Θέσις ∆΄ 

Κατηγορία Α΄ 
Κατηγορία Β΄ 
Κατηγορία Α΄ 
Κατηγορία Β΄ 
Κατηγορία Α΄ 
Κατηγορία Β΄ 
       ––– 

∆ραχµάς 1400 
∆ραχµάς 1000 
∆ραχµάς 700 
∆ραχµάς 600 
∆ραχµάς 500 
∆ραχµάς 400 
∆ραχµάς 200 

 
 

∆ια το Νεκροταφείον Αγίας Παρασκευής 
 

Θέσις Α΄ 
Θέσις Β΄ 
Θέσις Γ΄ 

∆ραχµάς 700 
∆ραχµάς 450 
∆ραχµάς 250 
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∆ιατίµησις κοινών τάφων δι’ αµφότερα τα Νεκροταφεία* 
 

ΑΞΙΑ ΤΑΦΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΠΤΙΚΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΘΕΣΙΣ 

∆ι
α 

 
µε
γά
λο
υς

 

∆ι
α 

µι
κρ
ά 

∆ι
α 

 
µε
γά
λο
υς

 

∆ι
α 

µι
κρ
ά 

∆ι
α 

 
µε
γά
λο
υς

 

∆ι
α 

µι
κρ
ά ΟΛΙΚΟΝ 

 ∆ραχ. ∆ραχ. ∆ραχ. ∆ραχ. ∆ραχ. ∆ραχ. ∆ραχµαί 
Α΄ 
Α΄ 
Β΄ 
Β΄ 
Γ΄ 
Γ΄ 

25 
– 

12 
– 
5 
– 

– 
25 
– 

12 
– 
5 

4 
– 
4 
– 
2 
– 

– 
1 
– 
1 
– 
1 

4 
– 
3 
– 
1 
– 

– 
1 
– 
1 
– 
1 

33 
27 
19 
14 
8 
7 

 
Θέσις ∆΄ δωρεάν, Νεκροθαπτικά ∆ραχ. 1 

 
 

Ανακοµιδαί 
 

ΘΕΣΙΣ 
ΝΕΚΡΟ-
ΘΑΠΤΙΚΑ 

ΟΣΤΕΟ-
ΦΥΛΑΚΕΙΟΝ

∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΣΑΚΚΟΣ ΟΛΙΚΟΝ 

Α΄ 
Β΄ 
Γ΄ 
∆΄ 

∆ρ. 3,50 
∆ρ. 2,50 
∆ρ. 1,60 
∆ρ. 1,00 

∆ρ. 5 
∆ρ. 5 
∆ρ. 5 

– 

∆ρ. 2,50 
∆ρ. 1,30 
∆ρ. 1,20 

– 

∆ρ. 1,30 
∆ρ. 1,20 
∆ρ. 1,20 

– 

∆ρ. 12,30 
∆ρ. 10,00 
∆ρ. 9,00 
∆ρ. 1,00 

 

                                            
* ∆ηµοσιεύθηκε στο τευχίδιο: Κανονισµός της εν Θεσσαλονίκη Φιλοπτώχου Αδελφότη-
τος, επιψηφισθείς τη 11 Νοεµβρίου 1894. Εν Θεσσαλονίκη: Εκ των Καταστηµάτων Ν.Γ. 
Βικόπουλου 1914:31-32. 
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 Η διατίµησις της περιποιήσεως των τάφων παρά του κηπουρού των 
Νεκροταφείων εκανονίσθη ούτω: 
 Η δια τους οικογενειακούς τάφους δι’ εν έτος ∆ραχµαί 10 
 Η δια τους κοινούς τάφους δι’ εν έτος ∆ραχµαί 5 
 
 Οµοίως ωρίσθη δια τον αυτόν λόγον η ετησία συνδροµή των µελών 
εις ∆ραχµάς 5. 
 
 

 
 

Ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής στο οµώνυµο Νεκροταφείο  
στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.). 
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