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1. Πηγές -Μεθοδολογία 

Η παρούσα εργασία που αφορά στην κοινωνία, την πολιτική, την οικονομία 
και την εκπαίδευση στην Έδεσσα της περιόδου 1912-1922, βασίστηκε στο 
αρχειακό υλικό του Φιλοπροόδου Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος, δηλαδή στα 
περιεχόμενα των εφημερίδων Έδεσσα (1918-1920) και Νέα Έδεσσα (1921-1922).1 
Η ίδρυση της εφημερίδας Έδεσσα φαίνεται ότι υπήρξε σταθμός στην ιστορία της 
πόλης, αφού πολλοί ήταν εκείνοι που παρότρυναν τους συμπολίτες τους να την 
ενισχύσουν, όπως ο Χριστόδουλος Κωφός, τελειόφοιτος Νομικής.2  

Η εφημερίδα ήταν φιλοβενιζελική, αφού στην πρώτη της σελίδα, σε σχόλιο με 
τίτλο «Μανιφέστο», υπογεγραμμένο από τον Ε.Ζ. τον Εδεσσαίο, δήλωνε ότι δεν 
υποστήριζε κάποιο κόμμα, απέδιδε όμως την απαλλαγή της Μακεδονίας από την 
τρομοκρατία των Βουλγάρων, στον Βενιζέλο.3 Η πολιτική γραμμή της εφημερίδας 
ήταν φιλοβενιζελική. Με τον τίτλο «Χαίρε, ω, χαίρε λευθεριά» δημοσιεύεται 
εγκώμιο για τη μετάβαση του Ελληνικού στρατού στη Σμύρνη και επαινετική 
αναφορά στο Βενιζέλο, όπου εκφράζονται ελπιδοφόρα μηνύματα για την 
επανάκτηση της Ιωνίας και του Αιγαίου. Ο αρθρογράφος Π. Λούβαρης αποδίδει 
τιμή στους Γάλλους, τους Άγγλους και τους Αμερικανούς, καθώς φαίνεται ότι 
πρεσβεύουν το δίκαιο. Γράφει, λοιπόν, Τιμή αΐδιος εις την Γαλλίαν, Αγγλίαν και 
Αμερικήν, διότι αποδίδουν δίκαιον εις τον ελληνικόν Προμηθέα, εις την ελληνικήν 
Φυλήν, δημιουργόν αλλά και απαράμιλλον μάρτυρα του πολιτισμού εις όλην την 
ανθρωπίνην ιστορίαν. Και έχει την ακλόνητον πεποίθησιν το πανελλήνιον, ότι δίκαιοι 
κριταί και Σύμμαχοι θα αποδώσουν πλήρες δίκαιον εις την ελληνικήν Φυλήν, 
προσφέροντες κοσμοϊστορικήν ικανοποίησιν εις τον πολιτισμόν της ανθρωπότητος.4 

Στο άρθρο με τίτλο «Συνωμοσία», το οποίο αναφέρεται στη συνωμοσία 
«πέντε, δέκα ή και πενήντα αξιωματικών» εκφράζεται το αίσθημα συμπαράστασης 
προς το Βενιζέλο καθώς προτείνεται καταδίκη με παραδειγματική τιμωρία των 
συνωμοτών από τον δήμαρχο Πέτσο, το σύλλογο των Φιλελευθέρων, τον 

1 Ευαγγελία Αμπάτζη, ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. 

2 Έδεσσα, 16 /1 Σεπτεμβρίου 1919, Πινακίδες.  
3 Έδεσσα, 1 /1918, Μανιφέστο. Με αρχηγό το Βενιζέλο και όχι το Γούναρη πήγε ο τόπος μπροστά». 

Ή νομίζει πως λησμονήσαμεν ημείς οι Εδεσσαίοι τα χάλια της επαράτου εκείνης εποχής; Της εποχής 
που, Νομάρχης του ελληνικού Κράτους κατέβρεχε από το μπαλκόνι, τις γυναίκες μας της γυναίκες της 
πόλεώς μας, και γυναίκες κυνηγούσαν με τα τσόκαρα τον Νομάρχην; Της εποχής που δεν υπήρχεν 
αστυνομία, που δεν υπήρχε δικαιοσύνη, που δεν υπήρχον αρχαί, που εξορίζοντο οι υποδιοικηταί και οι 
υπάλληλοι, χωρίς λόγο, χωρίς «Συνταγματική άδεια», που συνελαμβάνοντο πρόκριτοι της Εδέσσης, ως 
«κλέψαντες!» τα τιμαλφή του Χουνκάρ Τζαμιού, της εποχής που ανώτερος άρχων εδώ είχε κηρυχθή 
ένας έφορος, την εποχή που ανώτερος Διοικητικός υπάλληλος ανέβαινε επάνω σε μαστόρων σκάλα 
και κατέβαζε στο Ξενοδοχείο του Φυλλίδη την εικόνα του Βενιζέλου και κολλούσε με τσιρίζι, την 
εικόνα του Γούναρη, την εποχή που έλλην υποδιοικητής Σουμπόσκου, παρέδιδεν τον εθνικόν εργάτην 
Νίκανδρον εις τους Βουλγάρους, την εποχήν που δεν ήξευρε το σκυλλί τον αφέντη του και ο αφέντης 
το σκυλλί του, από τας αυθαιρέτους και αντισυνταγματικάς διαταγάς που ελάμβανον αι αφηνιάσασαι 
αρχαί; Και όλ’αυτά, γιατί οι Εδεσσαίοι δεν ξεχνούν.  

4 Έδεσσα, 9/ Μάιος 1919. 
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διδασκαλικό σύλλογο, τα Σωματεία Εδέσσης, τον σύλλογο δεσποινίδων, το 
βιομήχανο Τσίτση και τη διεύθυνση της εφημερίδας.5 Σε πολιτικό δελτίο της 
«Έδεσσας»6 σχολιάζεται η επιστροφή του Βενιζέλου στην Ελλάδα ως θριαμβευτή 
και ανακοινώνεται ότι «Δεν είνε όνειρον πλέον απατηλόν και φευγαλέον, του Έθνους 
η ανάστασις. Είνε σταθερά πραγματικότης. Υπογραφομένης οσονούπω της συνθήκης 
μετά της καταρρευσάσης τραγικής οθωμανικής αυτοκρατορίας, η Πολύτιμος Ιωνία, η 
ηρωοτόκος Θράκη, η ανεκτίμητος Βορειοήπειρος, επανέρχονται υπό τας πτυχάς της 
Κυανολεύκου».  

Από το 1921 η εφημερίδα ονομάστηκε πλέον «Νέα Έδεσσα» και η πολιτική 
της έγινε φιλοβασιλική.7 

Για την αξιολόγηση του υλικού επιλέχτηκε η μέθοδος της ανάλυσης 
περιεχομένου. Σύμφωνα με τον B. Berelson (1952), η ανάλυση περιεχομένου είναι 
«μια τεχνική έρευνας που εφαρμόζεται για να επιτευχθεί η αντικειμενική, 
συστηματική και ποσοτική περιγραφή του εμφανούς περιεχομένου των 
επικοινωνιών με τελικό στόχο την ερμηνεία τους» (Λαμπίρη – Δημάκη, 1990: 76). 
 
2. Θεματική ταξινόμηση των αναφορών 
 

Περιεχόμενα των εφημερίδων 
Κατηγορίες Αναφορές 
Πολιτική 132 
Οικονομία 117 
Κοινωνία 517 
Εκπαίδευση 225 
Στρατιωτικά 28 
Αταξινόμητα 21 

 

θεματικές κατηγορίες

13%

11%

49%

22%
3% 2%

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ

 
 
 

5 Έδεσσα, 21/ Νοέμβριος 1919. 
6 Σ.Η.Θ. Έδεσσα, 27/ 15.3.1920, 2. Πολιτικόν δελτίον.  
7 Νέα Έδεσσα, Ιούλιος 1921. 
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2.1. Πολιτική κατάσταση 
1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ   
1.1. Εκλογικά  41 
1.1.1. Εκλογές 1920   
1.1.2. Σχολιασμοί   
1.1.3. Πολιτικοί λόγοι   
1.1.4. Ευχαριστήρια πολιτικών   
1.1.5. Κίνηση πολιτικών    
1.2. Δημοτικά  70 
1.2.1. Ειδήσεις Δήμου και Κοινοτήτων    

1.2.2. Ειδήσεις από όμορες πόλεις   

1.2.3. Κομματικοί μηχανισμοί και Δημόσια Διοίκηση    

1.2.4. Θέματα υποδομών    
1.2.5. Αντιδράσεις πολιτών σχετικά με το προσφυγικό    

 
Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του οδοντιάτρου Κων/νου Σιβένα8 η 

Έδεσσα ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος στις 18 Οκτωβρίου 1912. Την 
περίοδο εκείνη πρόεδρος στην Δημογεροντία Βοδενών, ήταν ο μητροπολίτης 
Κωνστάντιος και μέλη της οι Αθανάσιος Φράγκος, Τ. Γ .Περτσεμλής, Κ. Σεφερτζής, 
Α. Ν. Βασδάρης, Ν. Δόδου και Χ. Α. Περτσεμλής.  

Οι γενικές εκλογές της 31ης Μαΐου του 1915 ήταν οι πρώτες εκλογές στις 
οποίες θα έπαιρναν μέρος και οι «Νέες χώρες». Τρία ήταν τα κόμματα που 
συμμετείχαν στις εκλογές αυτές: οι Φιλελεύθεροι του Ε. Βενιζέλου, οι Λαϊκοί του Δ. 
Γούναρη και οι Ανεξάρτητοι. Στις συγκεκριμένες εκλογές εφαρμόστηκε το σύστημα 
της ευρύτερης περιφέρειας που περιελάμβανε τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας, 
Πιερίας και Ημαθίας. Από την πόλη της Έδεσσας υποψήφιοι ήταν ο ιστορικός Ευ. 
Στουγιαννάκης, ο Εδεσσαίος ιατρός μακεδονομάχος Δ. Ρίζος και ο εθνικός 
ευεργέτης Ιωάννης Καυτατζόγλου. Και ενώ φαινόταν πως θα κέρδιζαν οι 
Ανεξάρτητοι, τελικά υπερίσχυσαν οι Λαϊκοί, γιατί με μικροπαροχές πέτυχαν να 
κερδίσουν τις ψήφους της τουρκικής κοινότητας και των Εβραίων της 
Θεσσαλονίκης.9  

Ο πρώτος βουλευτής που εκλέχτηκε με το κόμμα των Λαϊκών από την πόλη 
της Έδεσσας ήταν ο Ιωάννης Πέγιος, λόγιος και προϊστάμενος της Γεωργικής 
Τράπεζας, Θεσσαλονίκης, ο οποίος συχνά αρθρογραφούσε στην εφημερίδα 
«Έδεσσα».10 Ακόμα εκλέχτηκε ο Τούρκος Χασάν Μπέης, πιθανόν με το κόμμα των 
«Λαϊκών». Σε όλη την επικράτεια κέρδισαν τις εκλογές οι Φιλελεύθεροι του 
Βενιζέλου και στις 4-8-1915 σχημάτισαν κυβέρνηση, η οποία, όμως, στις 23 
Σεπτεμβρίου παραιτήθηκε λόγω της διαφωνίας της με τον βασιλιά.  

Ο νομός Πέλλας ως ξεχωριστή εκλογική περιφέρεια συμμετείχε στις εκλογές 
της 1ης Νοεμβρίου του 1920, στις οποίες ο Βενιζέλος έπαθε πανωλεθρία. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα των εκλογών στο Νομό, όπως αναφέρονται στην «εφημερίδα 
των Βαλκανίων», καταψηφίστηκαν οι Βενιζελικοί και από την τουρκική 
μειονότητα. Αντίθετα, υπερψηφίστηκαν οι Λαϊκοί ενώ οι Ανεξάρτητοι απέσπασαν 
ένα σεβαστό ποσοστό ψήφων. Όταν πλησίαζαν οι εκλογές του 1920, η εφημερίδα 
κάλεσε τους γεννηθέντες το 1897 να εγγραφούν στον εκλογικό κατάλογο, για να 

8 Έδεσσα, φ. 14, 15, 16/ 1.8.1919, 1.9.1919. 
9 Εφημερίς των Βαλκανίων, 788/ 3-11-1920. 
10 Έδεσσα, φ. 14/1-8-1919, 15/ 15-8-1919. 
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μπορούν να ψηφίσουν. Και τους προέτρεψε δίνοντας έμφαση στην υποχρέωσή 
τους αυτή: πρέπει να το εννοήση καθένας πολύ καλά ότι το ανώτατον των 
δικαιωμάτων του πολίτου είναι η ψήφος, δηλαδή η ενάσκησις των πολιτικών 
δικαιωμάτων.11 Το 1920 στο πλαίσιο των πρώτων εκλογών μετά την ενσωμάτωση 
της Έδεσσας στο ελληνικό κράτος εκλέχτηκαν βουλευτές ο Γκοτζαμάνης, 
μετέπειτα Υπουργός, ο Ευστάθιος Στουγιαννάκης, με το κόμμα του Στ. Δραγούμη,12 
και Ι. Πέγιος, ο οποίος έγινε μετά την εκλογή του δεκτός από τον Βενιζέλο στο 
Πολιτικό του γραφείο13 και συζήτησε μαζί του για την καλλιέργεια, την 
συγκοινωνία, τα δημόσια έργα, την εκπαίδευση,14 και τρεις Τούρκοι πολιτικοί, 
πιθανόν υποψήφιοι με το Λαϊκό κόμμα. Δεν υπάρχουν, εντούτοις, αναφορές για το 
δημοψήφισμα που έγινε το Δεκέμβριο του 1920 σχετικά με την επάνοδο του 
βασιλιά Κωνσταντίνου και τα αποτελέσματά του στο Νομό.15 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας, ενώ αρχικά απαρτιζόταν από 6 μέλη, το 
1919 αποτελούνταν από 18 συμβούλους και 3 δημαρχιακούς παρέδρους. Ως 
Δημαρχιακοί πάρεδροι διορίστηκαν οι Χατζή Νετζίπ Σουλειμάν, Κων. Σακελλαρίδης 
και Ιω. Διγκιόλης,16 ενώ την περίοδο αυτή δήμαρχος ήταν ο Γεώργιος Πέτσος,17 και 
νέος δημοτικός Σύμβουλος είχε διοριστεί ο γιατρός Ρίζος.18 Στην πόλη 
δραστηριοποιούνταν ο σύλλογος των Φιλελευθέρων, και ο διδασκαλικός Σύλλογος.  
Στην εφημερίδα αναφέρεται ότι διορίζεται νομάρχης Πέλλας το 1919 ο Σταμάτης 
Σταματίου, γνωστός βενιζελικός, δημοσιογράφος και αρθρογράφος.19 
 
2.2. Οικονομική κατάσταση  

2. Οικονομία  
2.1. Πρωτογενής τομέας 7 
2.1.1. Αγροτική παραγωγή   
2.1.2. Κολλήγοι   
2.2. Εμπόριο  80 
2.2.1. Κίνηση   
2.2.2. Διατίμηση   
2.2.3. Εισαγωγές – εξαγωγές   
2.2.4. Εκσυγχρονισμός   

2.2.5. Επισιτισμός   
2.2.6. Όμορη οικονομία   
2.3. Φορολογία  13 
2.4. Τράπεζες  8 
2.5. Προϋπολογισμός Δήμου  1 
2.6. Δημοπρασίες  8 

11 Έδεσσα, Ιανουάριος 1919, 8. Νέοι εκλογείς.  
12 Νέα Έδεσσα, 10/ 3 Σεπτεμβρίου 1921. Σούμποσκον. 
13 Έδεσσα, 26/ 15Φεβρουαρίου 1920, Το ενδιαφέρον του προέδρου της Κυβερνήσεως Βενιζέλου 

υπέρ του Ν. Πέλλης. 
14 Ό.π.  
15 Γ. Μίντσης, 80 χρόνια ελεύθερη Έδεσσα 1912-1992, Σύγχρονη ιστορία της πόλης και της 

περιοχής Έδεσσα, 1992, σ. 39. 
16 Έδεσσα, 6/ 15 Μαρτίου 1919, 2. Δημοτικά και Κοινοτικά  
17 Έδεσσα 21/ Νοέμβριος 1919. 
18 Έδεσσα, 18/ 1 Οκτωβρίου 1919, 2. Ειδήσεις του τόπου μας, Νέος Δημοτικός Σύμβουλος.  
19 Έδεσσα, 9/ Μάιος 1919. 

 4 

                                                 



Η οικονομική κρίση στην Έδεσσα στη διάρκεια του Α΄ παγκοσμίου πολέμου 
ήταν μεγάλη. Οι οικίες πολλών φτωχών γκρεμίστηκαν από τους Γάλλους, για να 
κατασκευαστούν οι λεωφόροι της «Γαλλικής Δημοκρατίας» και του 
«Συνταγματάρχου Βύκ» και μάλιστα χωρίς καταβολή αποζημιώσεων.20 Ιδιαίτερα 
διαδεδομένο ήταν το φαινόμενο του λαθρεμπορίου που παρατηρούνταν ανάμεσα 
στους στρατιώτες των συμμάχων και τον ντόπιο πληθυσμό.21 Συγκεκριμένα πολλοί 
αγόραζαν από στρατιώτες των συμμάχων καπνά ή σπίρτα και τα μεταπωλούσαν, 
κάτι το οποίο δεν επιτρεπόταν από τον νόμο, γιατί τα είδη αυτά δεν 
φορολογήθηκαν, επειδή ήταν προορισμένα για τον συμμαχικό στρατό.22 Ένα μέρος 
των κατοίκων της περιοχής που προερχόταν από τα χωριά της Καρατζόβας, είχαν 
μεταβεί προσωρινά στην Σερβία και αντιμετώπισαν μετά τη λήξη του πολέμου 
προβλήματα επανεγκατάστασης.23 Ακόμα την περίοδο του πολέμου οι Οθωμανοί 
μπέηδες, ιδιοκτήτες των γαιών είχαν εξοριστεί από τους συμμάχους κατά τους 
Βαλκανικούς πολέμους.24  

Από την άλλη, η ποιότητα ζωής στην Έδεσσα ήταν επισφαλής. Η εγκατάλειψη 
της Έδεσσας από κάθε προσπάθεια εξωραϊσμού και έργων υποδομής τονιζόταν σε 
άρθρο του Μουφτή Εδέσσης Χουσεϊν Ζουχτή.25 Ακόμα ο σιδηρόδρομος 
Μοναστηρίου-Θεσσαλονίκης είχε επιταχτεί από τους συμμάχους και επρόκειτο να 
παραδοθεί στις ελληνικές αρχές.26 

Σημαντικό γεγονός για την πόλη της Έδεσσας ήταν ο ηλεκτροφωτισμός της 
πόλης. Η εγκατάσταση δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος έγινε το 1919 από 
τα συμμαχικά στρατεύματα που είχαν μείνει στην Έδεσσα και το ρεύμα 
προερχόταν από επίταξη τουρμπίνων των εργοστασίων κλωστοϋφαντουργίας της 
πόλης.27 O ηλεκτροφωτισμός ολοκληρώθηκε από τον δήμαρχο Γ. Πέτσο.28 
«Ήρχισεν ο ηλεκτροφωτισμός της πόλεως. Ήδη εφωτίσθησαν δια ισχυρών 
λαμπτήρων οι κεντρικοί δρόμοι, τα δημόσια γραφεία, πολλαί οικίαι της εμπορικής 
οδού, εις δε τας πλατείας ανηρτήθησαν ήλιοι. Την πρώτην βραδιά μάλιστα που 
άναψαν τα φώτα η πόλις παρουσίασεν έναν πανηγυρικό συναγερμό. Όλος ο κόσμος 
εξεχύθη εις τους δρόμους δια να χαρή λευκόν θαύμα. Ούτω η Έδεσσα είναι η πρώτη 
Μακεδονική πόλις μετά την Θεσσαλονίκην που ηλεκτροφωτίζεται».29 

Η άφιξη της 9ης Μεραρχίας στην πόλη συνέβαλε στην ανανέωση της αγοράς.30 

20 Έδεσσα, 15 /15 Αυγούστου 1919. Υπουργικαί περιοδείαι. Ο υπουργός της Γεωργίας κος 
Καφαντάρης μετά του Γεν. Διοικητού Δ. Μακεδονίας εις την πόλιν μας.  

21 Έδεσσα, 4/ 15 Φεβρουαρίου 1919, 8. Συμβάντα.  
22 Ό.π. 
23 Έδεσσα, 11/Ιούνιος 1919, 6. Πρόσφυγες εκ Μεγαρόβου εις Σούμποσκον.  
24 Έδεσσα, 13/ Ιούλιος 1919, 8. Πινακίδες.  
25 Έδεσσα, 4/ Φεβρουάριος 1919. Παραλείποντες τους ελικοειδείς δρόμους της, τους εξώστας της 

του αρχαίου συστήματος και εκτός των ονειροπωλουμένων πλατειών και των έργων και κτιρίων 
άτινα απήτουν υπέρογκα έξοδα, δεν είχε γείνει φροντίς δια τα έργα και τα μέσα άτινα απήτουν η 
δημόσια υγεία της πόλεως και των κατοίκων της. Η δυσωδία και υγρασία ήτις παράγεται από τα τήδε 
κακείσε ύδατα και από τα ρυάκια άτινα ρέουσιν από κάθε οικίαν και κάθε οδόν, εμόλυνον τον αέρα 
της πόλεως και ημέρα τη ημέρα κατάφερον φοβερά πλήγματα εις την δημόσιαν υγείαν. 

26 Έδεσσα, 15/ 15 Αυγούστου 191. Υπουργικαί περιοδείαι. Ο υπουργός της Γεωργίας κος 
Καφαντάρης μετά του Γεν. Διοικητού Δ. Μακεδονίας εις την πόλιν μας .  

27 Γ. Μίντση, 80 χρόνια ελεύθερη Έδεσσα 1912-1992, ό.π., σσ. 26-27. 
28 Έδεσσα, 20/ 1 Νοεμβρίου 1919, 6-7 Συγχαίρομεν τον λαμπρόν μας δήμαρχον κ. Γεώργιον 

Πέτσον διότι επί των ημερών του, αποκτά το εκπολιτιστικόν γνώρισμα του ηλεκτροφωτισμο, Έδεσσα, 
5/Μάρτιος 1919, 8. ξεκινά ο φωτισμός της Έδεσσας με την άφιξη των πετρελαίων.  

29 Έδεσσα, 29/ 15.4.1920, 7. Πινακίδες.  
30 Έδεσσα, 8/15 Απριλίου 1919. Ειδήσεις του τόπου μας.  
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Το 1895 επεξέτειναν τις επιχειρήσεις τους στην Έδεσσα οι Ναουσαίοι 
επιχειρηματίες Τσίτσης, Κύρτσης και Λόγγος ιδρύοντας ένα σύγχρονο υδροκίνητο 
κλωστήριο που απασχολούσε 500 εργάτριες. Αργότερα, η εταιρεία του Λάππα 
λειτούργησε και δεύτερο νηματουργείο έτσι, ώστε η παραγωγή νήματος από το 
1906 έως το 1912 αυξήθηκε κατά 225%. Τα βαμβακερά αυτά προϊόντα 
διοχετεύονταν στην Ήπειρο και την Αλβανία και έπειτα στη Σερβία και τη 
Βουλγαρία. Στην Έδεσσα κατά το έτος 1908-1909 λειτούργησε και νηματουργείο 
καννάβεως.31 

Η σιδηροδρομική κίνηση των εμπορευμάτων αυτών πιστοποιεί τη 
βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής. Από το 1894 έως το 1908 ο όγκος των 
μηχανημάτων που μεταφέρθηκαν μέσω της γραμμής Θεσσαλονίκη-Έδεσσα-
Μοναστήρι αυξήθηκε 40 φορές. Η διακίνηση χημικών προϊόντων τριπλασιάστηκε 
και του ακατέργαστου μαλλιού υπερτριπλασιάστηκε. Η σιδηροδρομική 
κυκλοφορία του ακατέργαστου βάμβακος και των νημάτων το 1904 ξεπέρασε 
τους 9700 τόνους.32 

Η βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης συνεχίστηκε την περίοδο 1919-1920. 
Στην εφημερίδα τον Φεβρουάριο του 1920 αναφερόταν η ίδρυση ευρωπαϊκού 
χημικού Βαφείου από το Γιαννούση,33 ενώ τον Μάιο, με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής οικονομίας χορηγήθηκε η άδεια προσωρινής εκμετάλλευσης χρωμίου,34 
και τον Ιούλιο του 1921 στη «Νέα Έδεσσα» δινόταν η πληροφορία για κίνηση από 
πλευράς των βιομηχάνων της περιοχής για την εκμετάλλευση των 
υδατοπτώσεων35 και τον Αύγουστο του 1921 ξεκίνησε η επισκευή της γέφυρας 
Βοεμίτσης-Καρασουλίου που είχε κατασκευαστεί από τους συμμάχους με σκοπό να 
διευκολυνθεί η εμπορική κίνηση.36 Το 1919 αγοράστηκε από τους Γάλλους 
ηλεκτρική εγκατάσταση, επιτεύχθηκε η τηλεφωνική εγκατάσταση στην πόλη και 
ξεκίνησαν τα δρομολόγια του τρένου.37 Επίσης τον Μάιο του 1919 ανακοινώθηκε η 
έλευση κινηματογράφου στην πόλη, στον «Κήπο των Ανθέων» του Κίτσου ενώ 
προχωρούσε ο ηλεκτροφωτισμός της πόλης38. Τέλος, ιδρύθηκε εργοστάσιο 
λουκουμιών και ειδών ζαχαροπλαστικής των Αδελφών Ρουσουλέντζη,39 ενώ τον 
Νοέμβριο του 1921 η συμμετοχή του εργοστασίου Τσίτση στον ηλεκροφωτισμό 
ήταν γεγονός. Φαίνεται όμως ότι η λειτουργία του μηχανήματος του εργοστασίου 
Τσίτση παρακωλυόταν από τα απορρίμματα που έριχναν οι παρόχθιοι Εδεσσαίοι 
στα ποτάμια.40  

31 Β. Γούναρης, «Η σιδηροδρομική σύνδεση Έδεσσας – Θεσσαλονίκης (1892). Κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις στην περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας», στο: Πρακτικά Α΄ Πανελλήνιου 
Επιστημονικού Συνεδρίου, Η Έδεσσα και η περιοχή της. Ιστορία-Πολιτισμός, Έδεσσα 1992, σ. 255. 

32 Ό.π.  
33 Έδεσσα, 26/ 15 Φεβρουαρίου 1920, 4. Βιομηχανικαί πρόοδοι εν τη πόλει μας. Ο νέος 

επιχειρηματίας εσπούδασεν εις την εν Παρισίοις σχολήν των Τεχνών και επιστημών, ως και εις άλλας 
ευρωπαϊκάς σχολάς, θεωρητικώς και πρακτικώς την χημικήν βαφήν, και ίδρυσε το εργοστάσιόν του, 
παρά το εμπορικόν κατάστημα του κ. Γρηγ. Νούσκα προικίσας τούτο δια των εκ Γαλλίας και Ελβετίας 
μεταφερθέντων αναγκαίων υλικών. 

34 Έδεσσα, Μάιος 1920. Τα μεταλλεία μας επί χώρου κειμένου εν τω νομώ Πέλλης περιφέρειαν της 
Επαρχίας Βοδενών και εις τας θέσεις Μαντέμι του χωρίου Γιαννάκοβου … διάρκειας δύο ετών, επί 
εγγυήσει 6,30 δραχμών κατά τόνο στους αιτήσαντες Γ. Κοκκίνη και Αντ. Γεωργίου. 

35 Νέα Έδεσσα, Ιούλιος 1920. 
36 Νέα Έδεσσα, 9/ 27 Αυγούστου 1921, Η γέφυρα Βοεμίτσης-Καρασουλίου.  
37 Έδεσσα, 6 /Μαρτίου 1919, 1-2. 
38 Έδεσσα, 10/ 15 Μαΐου 1919. Γραμμές. 
39 Έδεσσα, 14 / Αύγουστος 1919, 7. 
40 Νέα Έδεσσα, 19/5 Νοεμβρίου 1921. Ολιγόστιχα. 
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2.3. Κοινωνική κατάσταση  
3. Κοινωνία   
3.1. Πρόνοια 304 
3.1.1. Αγοραπωλησίες κτημάτων από μουσουλμάνους     
3.1.2. Ανακοινώσεις αστυνομικής – δικονομικής φύσεως    
3.1.3. Προβλήματα δημόσιας υγείας    
3.1.4. Κοινωνιολογικά θέματα    
3.1.5. Ενημερωτικά άρθρα - παραινέσεις    
3.1.6. Παραινέσεις χριστιανικής – ηθικής συμπεριφοράς    
3.1.7. Συμβουλές     
3.2. Κοινωνικά  213 
3.2.1. Αναγγελίες αρραβώνων-γάμων- θανάτων    

3.2.2. Αναχωρήσεις και αφίξεις σημαινόντων προσώπων    
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3.2.6. Κοινωνικά νέα από όμορες πόλεις και χωριά    

 
Το 1919 η κυβέρνηση έδωσε 500.000 δραχμές στους κατοίκους των χωριών 

από τον Αξιό ποταμό μέχρι τη Νώτια και ενέκρινε δεύτερη πίστωση 600.000 
δραχμών για την ανακούφιση των επιστρεφόντων στα χωριά αυτά κατοίκων που 
υπέστησαν πολλές ζημιές. «Η λήψις του ευεργετικού τούτου νέου μέτρου, η 
καταδεικνύουσα την πατρικήν μέριμναν της Εθνικής Κυβερνήσεως, υπέρ των εν 
λόγω αναξιοπαθούντων χωρικών, επροξένησε βαθείαν συγκίνησιν εις τους κύκλους 
αυτών και άπαντες εκφράζονται μετά ζωηρού ενθουσιασμού υπέρ της Κυβερνήσεως, 
ευγνωμονούντες δια της «Εδέσσης», τον κ. Αδοσίδην εισηγητήν της λήψεως του 
εξόχως ανακουφιστικού αυτού μέτρου».41 

Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ήταν το θέμα της κατοχής της γης. Σε σχετικό 
άρθρο της εφημερίδας Νέα Έδεσσα σχολιαζόταν το ζήτημα των σχέσεων των 
ακτημόνων κολίγων και των μεγαλογαιοκτημόνων-ιδιοκτητών,42 ενώ 
προβαλλόταν η ανάγκη απαλλοτρίωσης της καλλιεργήσιμης γης. Ο αρθρογράφος, 
θεωρoύσε ότι οι κολίγοι θα έπρεπε να αποκατασταθούν ως ελεύθεροι πολίτες, με 
την εκχώρηση σε αυτούς των μη καλλιεργούμενων από τους ιδιοκτήτες τσιφλικιών 
και με τη δημιουργία σιτοφόρων πεδίων, μέσα από την αποξήρανση των ελωδών 
εκτάσεων.43 Ο «Αγροτικός Νόμος» που ψηφίστηκε το 1920 αποπειράθηκε να 
επιλύσει το ζήτημα, ορίζοντας ότι υπό την αιγίδα των συνεταιρισμών 
απαλλοτριώνονταν τα τσιφλίκια.44 Οι συνεταιρισμοί θα πιστώνονταν προς 5% από 
την Εθνική Τράπεζα. Εξίσου σημαντικό ήταν και το εργατικό ζήτημα, που είχε 
οδηγήσει σε συχνές απεργίες, οι οποίες σύμφωνα με την εφημερίδα έβλαπταν 
εργαζόμενους και εργοδότες.45 Το Κράτος έπρεπε να πάρει μέτρα.46 

41 Έδεσσα, 23/ 5.12.1919, 7. Νέα μέριμνα της Κυβερνήσεως υπέρ των Καρατζοβιτών.  
42 Νέα Έδεσσα, 32/ 4 Φεβρουαρίου 1922. Το αγροτικόν.   
43 Νέα Έδεσσα, 32/ 4 Φεβρουαρίου 1922. Το αγροτικόν.   
44 Έδεσσα, 27 Μαρτίου 1920, 8. 
45 Νέα Έδεσσα, 6/7 Αυγούστου 1921. Επί του προγράμματος. Εργατικόν ζήτημα.  
46 Νέα Έδεσσα, ό.π. Ως λύση απέναντι σε όλα αυτά τίθεται πρόταση ιδρύσεως εργατικού 

ταμιευτηρίου, ειδικών ταμείων νοσηλείας των εργατών και ανέγερση εργατικών κατοικιών με σκοπό 
την ενίσχυση των εργατών. 
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Η κρίση είχε σχέση και με τους πρόσφυγες που είχαν εγκατασταθεί στην 
περιοχή μέχρι το 1920. Επρόκειτο για πρόσφυγες από τη Θράκη, τον Πόντο και 17 
οικογένειες προσφύγων από την Οδησσό, που τοποθετήθηκαν σε δημόσια κτίρια, 
ενώ τους είχαν διανεμηθεί για καλλιέργεια κτήματα που θεωρήθηκαν δημόσια, τα 
οποία όμως στη συνέχεια διεκδικούσαν οι επαναπατρισθέντες μπέηδες.47 Στην 
πραγματικότητα τόσο η ελληνική διοίκηση όσο και οι μπέηδες αγνοούσαν τον 
ιδιοκτήτη πολλών ακαλλιέργητων χωραφιών στην περιοχή. Έτσι προέκυψαν 
διαφορές μεταξύ των προσφύγων και των κολλήγων, των μπέηδων και των 
ενοικιαστών.48  

Προβλήματα δημιουργήθηκαν ήδη από το 1920 και στις σχέσεις ανάμεσα 
στους πρόσφυγες και τους ντόπιους και αφορούσαν επίσης στην κατοχή της γης.49 
Μια από τις λύσεις που δόθηκε στο προσφυγικό ζήτημα στην Έδεσσα του 1920 
ήταν η δημιουργία προσφυγικών οικισμών. Στην εφημερίδα αναφερόταν η 
έκφραση ευχαριστιών του Συλλόγου Θρακών προς το Νομάρχη Σταματίου για την 
καλυτέρευση της τύχης τους και για τη μέριμνα σχετικά με το ζήτημα της 
παλιννόστησής τους,50 ενώ τον Δεκέμβριο αναφερόταν η εγκατάσταση των 
Καυκασίων προσφύγων στο Βερδεκόπι. Ο νέος συνοικισμός είχε ονομαστεί 
«Φιλαδέλφεια».51 Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπήρχε η μέριμνα των τοπικών 
αρχών, αλλά και των ντόπιων κατοίκων για τους πρόσφυγες από τον Καύκασο, της 
οποίας ηγούνταν ο διευθυντής εποικισμού Αμβράσογλου, ο οποίος έδωσε διαταγές 
για να τους παρασχεθούν αμέσως άροτρα και όλα τα αναγκαία για να αρχίσουν την 
καλλιέργεια της γης.52 Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 1919 έγινε η εγκατάσταση 
Καυκασίων προσφύγων στους στρατώνες των Γιαννιτσών, ένας από τους οποίους 
επρόκειτο να γίνει Λαϊκή Αγροτική Σχολή (17/ Σεπτέμβριος 1919). Μια ακόμα λύση 
δόθηκε με το Νόμο 2634 περί συστάσεως προσωρινής και Γενικής Διευθύνσεως 
αποκατάστασης εποίκων ομογενών Μακεδονίας παρά τη Γενική Διοίκηση 
Μακεδονίας. Ανακοινώθηκε, παράλληλα, μία σειρά μέτρων, για να αποφευχθούν 
πλέον οι προστριβές ανάμεσα σε πρόσφυγες και ντόπιους, σε κολλήγους και 
ιδιοκτήτες. 53 

Το 1919 εγκαταστάθηκες την πόλη η χριστιανική αδελφότητα των νέων 
(Χ.Α.Ν.) θεσμός εκπολιτιστικός Αγγλοαμερικανικός.54 Στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα55 
πρόεδρος εξελέγη ο τέως τοιούτος κ. Λυσίμαχος Χ΄΄ Δημούλας, μέλη του Διοικ. 
Συμβουλίου οι Ιω. Γακίδης αντιπρόεδρος, Δ. Δερβίσης ταμίας, Ιω. Νούσκας 
γραμματεύς και σύμβουλοι οι Α. Τσίτσης, Β. Κίτσος, Μ. Βαλαμίχου και Δημ. 
Γεωργιάδης. Ιδρύθηκαν ακόμα η Αγαθοεργός Αδελφότητα Κυριών,56 ο Σύλλογος 
των Δεσποινίδων η Δορκάς,57 το Παράρτημα της Μακεδονικής Νεολαίας.58 Το 

47 Έδεσσα, 14 /1 Αυγούστου 1919, 4. Εγκατάστασις προσφύγων εν Εδέσση.  
48 Έδεσσα, 29 Απρίλιος 1920. 
49 Νέα Έδεσσα, 13 /Σεπτεμβρίου του 1921. Νόμος προς αποκατάστασιν εποίκων ομογενών 

Μακεδονίας. 
50 Έδεσσα, 21/21 Νοεμβρίου 1919, 5. Ειδήσεις του τόπου μας.  
51 Έδεσσα, 23 Δεκεμβρίου, 6. Ειδήσεις του τόπου μας.  
52 Έδεσσα, 24 /1 Ιανουαρίου 1920, 8.  
53 Νέα Έδεσσα, 13 / Σεπτεμβρίου 1921. Νόμος προς αποκατάστασιν εποίκων ομογενών 

Μακεδονίας. 
54 Έδεσσα, 12 /15 Ιουνίου 1919, 3. Περί της χριστιανικής αδελφότητος των νέων (Χ.Α.Ν).   
55 Έδεσσα, 9/Μάιος του 1919, 5. 
56 Έδεσσα, 23/5 Δεκεμβρίου 1919, 7. Ειδήσεις του τόπου μας.   
57 Ό.π. 
58 Νέα Έδεσσα, 32. «Π.Ε. Μακεδονικής νεολαίας». 
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οκταμελές Συμβούλιο είχε Πρόεδρο τον Κ. Σιβένα, αντιπρόεδρο τον Λ. Περτσεμλή, 
Γραμματέα τον Ι. Νούσκα, Ταμία τον Χρ. Μάση.  

Στο ιδεολογικό επίπεδο η εφημερίδα διαχειριζόταν και τη γυναικεία 
χειραφέτηση.59 Σύμφωνα με την άποψη της εφημερίδας η έλλειψη μόρφωσης των 
γυναικών της εποχής αποτελούσε εμπόδιο στη χειραφέτησή τους. Ακόμα σε ότι 
αφορούσε στο κοινωνικό ζήτημα της παροχής πολιτικών δικαιωμάτων για τη 
γυναίκα η Νέα Έδεσσα έγραφε ότι «λαμβανομένων υπ’ όψιν των ειδικών συνθηκών 
υφ’ ας διατελεί η ελληνική οικογένεια, άμα δε και των όρων της σημερινής 
μορφώσεώς της είνε πρόωρον επί του παρόντος τουλάχιστον να γίνεται λόγος περί 
πολιτικής και κοινωνικής χειραφετήσεως της γυναικός».60 
 
3. Αξιολόγηση – Συμπεράσματα  

Η περίοδος που μελετάται (1912-1922) είναι εμπόλεμη, και θα περιμέναμε η 
Έδεσσα και η Νέα Έδεσσα να αφιερώνουν μεγαλύτερη έκταση στα στρατιωτικά και 
στα πολιτικά γεγονότα, παρά σε θέματα οικονομικής ή κοινωνικής φύσεως. 
Παρόλα αυτά η πρώτη σε συχνότητα αναφορών κατηγορία είναι η κατηγορία που 
σχετίζεται με την κοινωνική κατάσταση στην περιοχή (49%), η δεύτερη σε 
συχνότητα αναφορών κατηγορία είναι αυτή που αφορά στην παιδεία-εκπαίδευση 
(22%), η Τρίτη αφορά στην πολιτική (13%), η επόμενη στην οικονομική 
κατάσταση (11%), ενώ τα στρατιωτικά θέματα ήταν εξαιρετικά περιορισμένα 
(3%).   

Η ενασχόληση της εφημερίδας με κοινωνικά ζητήματα θα πρέπει να αποδοθεί 
κυρίως στο γεγονός ότι τα ζητήματα αυτά με την κρισιμότητά τους μονοπωλούσαν 
το ενδιαφέρον των κατοίκων. Ομαδοποιώντας τα ζητήματα αυτά θα λέγαμε ότι 
αφορούσαν α) στη σύγκρουση Τούρκων μπέηδων και χριστιανών κολλήγων, β) 
στη σύγκρουση μπέηδων-προσφύγων, γ) στη σύγκρουση γηγενών-προσφύγων, δ) 
στη σύγκρουση εργατών-βιομηχάνων, ε) στα κοινωνικά προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν εξαιτίας του προσφυγικού ζητήματος. Τα περισσότερα από τα 
προβλήματα αυτά φαίνεται ότι αντιμετωπίστηκαν ευκαιριακά και κατά περίσταση 
από τις Επιτροπές Εποικισμού ή με κριτήριο την ευαισθησία κάποιων 
αξιωματούχων (Αδοσίδης, Αμβράσογλου, Σταματίου). Η πιο μόνιμη ίσως λύση να 
ήταν η ίδρυση των προσφυγικών συνοικισμών στην πόλη και στην περιφέρεια, 
ενώ ως το 1922 δεν υπήρξε ένα οργανωμένο και επεξεργασμένο σχέδιο για τη 
διαχείριση της κατάστασης.  

Η θεματική κατηγορία που αφορά στην παιδεία και ειδικότερα στην 
εκπαίδευση συγκεντρώνει στην περίπτωση της Έδεσσας το ενδιαφέρον των 
συντακτών της εφημερίδας επειδή η περιοχή περιλαμβάνει ξενόφωνους 
πληθυσμούς των οποίων ο γλωσσικός εξελληνισμός θεωρείται ζήτημα μείζονος 
σημασίας για την πραγμάτωση του στόχου της εθνικής ομογενοποίησης. Ο 
συγκεκριμένος στόχος υπηρετείται μάλιστα καλύτερα με έμμεσο τρόπο μέσα από 
την χρήση της αρχαιολογίας, της ιστορίας και της λογοτεχνίας, παρά μέσα από 
μελέτες που αφορούν στην ξενοφωνία στην περιοχή, ενώ σημαντική υποκατηγορία 
σε συχνότητα αναφορών είναι και τα εκπαιδευτικά νέα.  

Η θεματική κατηγορία που αφορά στην πολιτική αντιπροσωπεύει σημαντικό 
αριθμό αναφορών επειδή την συγκεκριμένη περίοδο η διαμάχη βενιζελικών-
βασιλικών βρίσκεται στο απόγειο της ισχύος της και οδηγεί σε διχασμό και την 

59 Νέα Έδεσσα, 6/ Αυγούστου 1921. 
60 Νέα Έδεσσα, 6/ Αυγούστου 1921. 
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τοπική κοινωνία. Ο σχολιασμός της πολιτικής επικαιρότητας που είναι και η 
μεγαλύτερη υποκατηγορία διαμορφώνει τις φιλοβενιζελικές τάσεις στο πεδίο της 
τοπικής κοινωνίας και σχετίζεται με το ζήτημα των εκλογών του 1920. Η απώλεια 
των εκλογών σημασιοδοτεί και το πέρασμα της εφημερίδας στο ισχυρότερο τότε 
αντιβενιζελικό μπλοκ.  

Οι αναφορές στην οικονομική κατάσταση της περιοχής είναι ποσοτικά 
περιορισμένες και εξαρτημένες από την πολιτική συγκυρία. Από τα οικονομικά 
ζητήματα επιλέγονται για να προβληθούν εκείνα που σχετίζονται με την δράση και 
τα συμφέροντα συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων που παλεύουν να 
επικρατήσουν στην τοπική πολιτική κονίστρα.  

Τέλος, οι στρατιωτικές αναφορές είναι δυσανάλογα λίγες, αν και η 
εκστρατεία βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα μπορούσαμε, όμως, να αποδώσουμε το 
συγκεκριμένο έλλειμμα, κυρίως, στην απουσία πληροφοριών και πληροφορητών 
εξαιτίας της τοπικής εμβέλειας της εφημερίδας. 

Παρά τον περιορισμένο, όμως, τοπικό χαρακτήρα τους οι εφημερίδες Έδεσσα 
και η Νέα Έδεσσα λειτούργησαν ως πολιτική έκφραση τάσεων που 
διαμορφώθηκαν στο πανελλήνιο πεδίο, διαμόρφωσαν στάσεις και προετοίμασαν 
την πολιτική και πνευματική ελίτ της πόλης την περίοδο 1912-1922. Και πάνω από 
όλα αποτελούν για εμάς μια σημαντική πρωτογενή πηγή πληροφοριών. 
 
 
 

Σοφία Ηλιάδου-Τάχου 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

siliadou@uowm.gr  
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