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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το θέμα της παρούσας μεταπτυχιακής έρευνας εντάσσεται στα πλαίσια της ιστορικής 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε με σκοπό τις ιστορικές αναπαραστάσεις και 

παρουσιάσεις των εκκλησιαστικών και θρησκευτικών θεμάτων από την εφημερίδα 

Φωνή της Φλώρινας την περίοδο 1960-1985. Πρόκειται για μια χρονική περίοδο στην 

τοπική ιστορία της Φλώρινας κατά την οποία η πόλη αρχίζει να ακμάζει σε πολλούς 

και διαφορετικούς τομείς όπως κοινωνική ανάπτυξη, στον πολιτισμό, στις τέχνες 

καθώς και στον αθλητισμό.  

Για αυτόν τον σκοπό πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε η επεξεργασία και η 

ανάπτυξη αυτής της έρευνας για να αρχίσουν να εμφανίζονται ιστορικά στην 

επιφάνεια, στοιχεία για την διακονία και την κατήχηση από την Μητρόπολη 

Φλωρίνης. 

Το κύριο υλικό της εργασίας αντλήθηκε α) από τα Γενικά Αρχεία Κράτους (ΓΑΚ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ), β) από την Μητρόπολη Φλώρινας, γ) από το κεντρικό γραφείο της 

εφημερίδας Φωνή της Φλώρινας, δ) από την βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής 

του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ε) από τον φιλεκπαιδευτικό σύλλογο 

Φλωρίνης, Αριστοτέλης. 

  Στην μελέτη καταγράφουμε και αναλύουμε τους τίτλους από τα άρθρα από την 

Εφημερίδα Φωνή της Φλώρινας από το 1960-1985 με σκοπό την ανάδειξη των 

εκκλησιαστικών και θρησκευτικών ζητημάτων στο δημόσιο λόγο του τοπικού Τύπου. 

Οι μέθοδοι και τα θεωρητικά σχήματα που επιλέγονται αφορούν στην τοπική ιστορία, 

στον τοπικό Τύπο, στην έρευνα στα ΓΑΚ, στη λεξιμετρική και θεματική ανάλυση. 

Τα Αρχεία Νομού Φλώρινας αποτελούν υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους. Η υπηρεσία ξεκίνησε να λειτουργεί απότο 1995 και αποτελεί ανεξάρτητη 

δημόσια υπηρεσία που εντάσσεται  στο Υπουργείο Παιδείας. Κύριος στόχος  των 

Γ.Α.Κ. Φλώρινας είναι η επιτήρηση και η συλλογή του αρχειακού υλικού του νομού 

Φλώρινας και τέλος η αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η περιοχή της Μακεδονίας ως πολυπολιτισμικό σταυροδρόμι, όπου συναντήθηκαν 

πολλοί διαφορετικοί λαοί, πολιτισμοί και θρησκείες, λόγω της σημαντικής 

γεωπολιτικής της θέσης στα Βαλκάνια, αποτελεί συχνά ερευνητικό πεδίο της τοπικής 

και βαλκανικής, διασυνοριακής ιστοριογράφησης. Η Φλώρινα ως συνοριακή πόλη με 

έντονη εκκλησιαστική και μητροπολιτική δράση συνιστά το γεωγραφικό 

προσδιορισμό της έρευνάς μας. 
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Στην μελέτη καταγράφουμε και αναλύουμε τους τίτλους από τα άρθρααπότην 

Εφημερίδα Φωνή της Φλώρινας από το 1960-1985 με σκοπό την ανάδειξη των 

εκκλησιαστικών και θρησκευτικών ζητημάτων στο δημόσιο λόγο του τοπικού 

Τύπου.Οι μέθοδοι και τα θεωρητικά σχήματα που επιλέγονται αφορούν στην τοπική 

ιστορία, στον τοπικό Τύπο, στην έρευνα στα ΓΑΚ, στη λεξιμετρική και θεματική 

ανάλυση. 

Λέξεις κλειδιά: Δημόσιος Λόγος,Εφημερίδες, Εκκλησία, Φλώρινα, Τοπική Ιστορία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The Macedonian region as a multicultural crossroads, where many different peoples, 

cultures and religions met because of its significant geopolitical position in the 

Balkans, is often a research field of local and Balkan cross-border historiography. 

Florina as a frontier town with intense ecclesiastical and metropolitan activity is the 

geographical definition of our research. 
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In the study we record and analyze the titles from the articles from the newspaper 

Voice of Florina from 1960-1985 in order to highlight the ecclesiastical and religious 

issues in the public speech of the local press. The methods and the theoretical schemes 

chosen are related to the local history, the local press, GSE research, leximetric and 

thematic analysis. 

Keywords: Public Record, Newspapers, Church, Florina, Local History 
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Το θέμα της παρούσας μεταπτυχιακής έρευνας εντάσσεται στα πλαίσια της ιστορικής 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε με σκοπό τις ιστορικές αναπαραστάσεις και 

παρουσιάσεις των εκκλησιαστικών και θρησκευτικών θεμάτων από την εφημερίδα 

Φωνή της Φλώρινας την περίοδο 1960-1985. Πρόκειται για μια χρονική περίοδο στην 

τοπική ιστορία της Φλώρινας κατά την οποία η πόλη αρχίζει να ακμάζει σε πολλούς 

και διαφορετικούς τομείς όπως κοινωνική ανάπτυξη, στον πολιτισμό, στις τέχνες 

καθώς και στον αθλητισμό.  

Για αυτόν τον σκοπό πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε η επεξεργασία και η 

ανάπτυξη αυτής της έρευνας για να αρχίσουν να εμφανίζονται ιστορικά στην 

επιφάνεια, στοιχεία για την διακονία και την κατήχηση από την Μητρόπολη 

Φλωρίνης. 

Το κύριο υλικό της εργασίας αντλήθηκε α) από τα Γενικά Αρχεία Κράτους (ΓΑΚ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ), β) από την Μητρόπολη Φλώρινας, γ) από το κεντρικό γραφείο της 

εφημερίδας Φωνή της Φλώρινας, δ) από την βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής 

του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ε) από τον φιλεκπαιδευτικό σύλλογο 

Φλωρίνης, Αριστοτέλης. 

  Στην μελέτη καταγράφουμε και αναλύουμε τους τίτλους από τα άρθρα από την 

Εφημερίδα Φωνή της Φλώρινας από το 1960-1985 με σκοπό την ανάδειξη των 

εκκλησιαστικών και θρησκευτικών ζητημάτων στο δημόσιο λόγο του τοπικού Τύπου. 

Οι μέθοδοι και τα θεωρητικά σχήματα που επιλέγονται αφορούν στην τοπική ιστορία, 

στον τοπικό Τύπο, στην έρευνα στα ΓΑΚ, στη λεξιμετρική και θεματική ανάλυση. 

Τα Αρχεία Νομού Φλώρινας αποτελούν υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους. Η υπηρεσία ξεκίνησε να λειτουργεί απότο 1995 και αποτελεί ανεξάρτητη 

δημόσια υπηρεσία που εντάσσεται  στο Υπουργείο Παιδείας. Κύριος στόχος  των 

Γ.Α.Κ. Φλώρινας είναι η επιτήρηση και η συλλογή του αρχειακού υλικού του νομού 

Φλώρινας και τέλος η αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 

ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΑ   ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Η πόλη της Φλώρινας είναι πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού της Δυτικής 

Μακεδονίας. Είναι χτισμένη στις ανατολικές προσβάσεις του όρους Βαρνούντα σε 

υψόμετρο 660 μ. στο στόμιο μιας καταπράσινης χαράδρας την οποία διαρρέει ο 

μικρός ποταμός Σακουλέβας. Το κλίμα της πόλης είναι ηπειρωτικό ενώ η Φλώρινα 

αποτελεί μια από τις πιο ψυχρές πόλεις της Ελλάδας. Ο πληθυσμός της πόλης είναι 

σήμερα περίπου 12.000 κάτοικοι. Η Φλώρινα αποτελεί διοικητικό, οικονομικό και 

πνευματικό κέντρο του νομού. Είναι επίσης κόμβος οδικών και σιδηροδρομικών 

συγκοινωνιών με τις κυριότερες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας και με τα γειτονικά 

κράτη της Αλβανίας και FYROM(Κολιόπουλος, 2003 : 45-46). 

Κατά την Ελληνική Επανάσταση οι κάτοικοι της πήραν ενεργό μέρος αναγκάστηκαν 

όμως να καταθέσουν τα όπλα τους και να δεχτούν αμνηστία μετά την εισβολή στη 

περιοχή χιλιάδων Τουρκαλβανών.Με την ίδρυση του Πανσλαβικού Κομιτάτου το 

1862 και την αναγνώριση της Βουλγαρικής κοινότητας στη Φλώρινα σημειώθηκε 

ένας έντονος ανταγωνισμός μεταξύ του ελληνικού και του βουλγαρικού στοιχείου 

στην πόλη που οξύνθηκε ιδιαίτερα με τη συνθήκη του Αγ. Στεφάνου το 1878 και την 
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αναγνώριση της ηγεμονίας της Βουλγαρίας. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν 

η ίδρυση του Μακεδονικού κομιτάτου και η έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα. Το 

1865 ιδρύεται η «Νέα Φιλική Εταιρία» που προετοιμάζει την επανάσταση του 1878. 

Ο Καπετάν Ναούμης απαγάγει τον Καϊμακάμη της Φλώρινας, γεγονός μοναδικό που 

γίνεται θρύλος και τραγούδια. Το 1897 ο Καπετάν Κώττας, ο πρώτος 

Μακεδονομάχος συγκροτεί ανταρτικό σώμα. Το 1904 έρχεται στην περιοχή ο Παύλος 

Μελάς και αρχίζει η τελική φάση του ένοπλου αμυντικού Μακεδονικού Αγώνα. Στη 

διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα και μετά από περιπλάνηση και συμπλοκή στα 

βουνά της περιοχής ο Παύλος Μελάς σκοτώνεται και θάβεται πρόχειρα στη Σιάτιστα 

(σημερινός Μελάς). Οι σύντροφοι του μετέφεραν το κεφάλι του και το έθαψαν στον 

Αγ. Χαράλαμπο, παρεκκλήσι της Αγ. Παρασκευής Πισοδερίου.Τελικά η πόλη της 

Φλώρινας απελευθερώνεται από τον ελληνικό στρατό στις 7 Νοεμβρίου του 1912 

ύστερα από 527 χρόνια σκλαβιάς. Η ελευθερία αυτή δεν θα διαρκέσει πολύ καθώς 

ακολουθεί ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος. Κατά την διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου 

πολέμου ή Φλώρινα καταλήφθηκε από τα γερμανοβουλγαρικά στρατεύματα. Το 1916 

οι σύμμαχοι απελευθέρωσαν την Φλώρινα που για έναν περίπου μήνα κατείχαν οι 

Βούλγαροι. Στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο ξακουστή είναι η Πρώτη Νίκη του ’40 κατά 

των ιταλικών στρατευμάτων από το 33ο Σύνταγμα της Φλώρινας που γέμισε χαρά 

τους Έλληνες. Έπειτα ακολούθησε η γερμανική κατοχή. Με μέρες δραματικές για τον 

τόπο που δυστυχώς έμελλε να συνεχιστούν για άλλα πέντε χρόνια μέχρι την 

αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων τον Νοέμβριο του 1944. Το 1949 λήγει η 

εμφύλια σύρραξη που διαδραματίστηκε κυρίως σε αυτή την περιοχή. Την περίοδο 

1951-1954 ο νομός Φλώρινας αποκτά τα σημερινά του όρια. Την δεκαετία του 1950 

και 1960 η περιοχή της Φλώρινας υπέστη πληθυσμιακό πλήγμα αφού μεγάλο μέρος 

του πληθυσμού μετανάστευσε σε πολλές χώρες του εξωτερικού όπως Η.Π.Α, 

Αυστραλία, Καναδάς, Γερμανία. 

   Στην εποχή μας η Φλώρινα συμπεριλαμβάνεται ως ένας από τους μικρούς 

ευρωπαϊκούς παράδεισους. Μάλιστα ο νομός Φλώρινας επιλέχθηκε ως ένας από τους 

10 καλύτερους αναδυόμενους αγροτοτουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης σε 

σχετικό διαγωνισμό που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιδιαίτερη φυσική 

ομορφιά του νομού και η βιοποικιλότητα του, η παράδοση του, τα τοπικά προϊόντα, η 
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γαστρονομία και η οινοποιία καθώς και η τοπική αρχιτεκτονική αποτελούν στις μέρες 

μας τα δυνατά σημεία της περιοχής της Φλώρινας. 

1.2Γεωγραφικός προσδιορισμός 

Η υπό μελέτη, Ιερά Μητρόπολη Φλώρινας, Πρεσπών και Εορδαίας από τις αρχές του 

20ου αιώνα αποτέλεσε σοβαρό κέντρο για τους πιστούς, δεδομένων των πιέσεων που 

δέχονταν από αλλόθρησκους λαούς και κυρίως τους Βούλγαρους. Οι μητροπολίτες 

έδιναν καθημερινή «μάχη» ώστε να προστατέψουν τους πιστούς από την σχισματική 

εκκλησία της Βουλγαρίας και τα ένοπλα σώματα που επιχειρούσαν τον εξισλαβισμό 

των Ελλήνων. 

Στόχος είναι να γίνει μια προσπάθεια καταγραφής της ιστορίας και της διαδρομής της 

Ιεράς Μητρόπολης ξεκινώντας από το 325μ.Χ και φτάνοντας μέχρι το πρώτο μισό 

του 20ούαιώνα. Θα αναφερθούν όλοι οι μητροπολίτες που βρέθηκαν στον θώκο της 

Ιεράς Μητρόπολις, ενώ θα γίνει προσπάθεια να γίνει αναφορά και στο έργο που 

τέλεσαν κατά την θητεία τους. Με αυτό τον τρόπο θα γίνει εφικτή η περιγραφή του 

συνολικού έργου της Μητροπόλεως σε μια περιοχή που αντιμετώπισε πολλές 

πολιτικές, θρησκευτικές και πολεμικές συγκρούσεις καθ’ όλη την διάρκεια της 

περιόδου. 

 

 

1.3 Σύντομη ιστορική παρουσίαση της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών 

και Εορδαίας 

  Αναλύοντας κανείς την ιστορία της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και 

Εορδαίας, αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει να φτάσει μέχρι το 325μ.Χ., δεδομένου ότι 

ουσιαστικά εκείνη την εποχή ιδρύεται. Ωστόσο, από τότε μέχρι σήμερα, η εν λόγω 

μητρόπολη έχει αλλάξει αρκετές φορές ονομασία, δεδομένων και των πολιτικών και 

εθνικών αλλαγών που συνέβησαν σε μια ιδιαίτερη περιοχή, που δεν είναι άλλη από 

την Μακεδονία.Αναλυτικότερα, μπορεί να ειπωθεί ότι η επισκοπή Ηράκλειας Λύγκου 

ιδρύεται μετά το 325 και πριν από το 343 οπότε και στη σύνοδο της Σαρδικής 

υπογράφει ο Ηρακλείας ΛύγκουΕυάγριος. Η περιοχή μετά τη δύση της Ρωμαϊκής 
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Αυτοκρατορίας και το χωρισμό του κράτους σε ανατολικό και δυτικό ανήκει 

διοικητικά στην επαρχία Ιλλυρικού όπου υπάγεται η δυτική και νότια Βαλκανική μαζί 

με την κυρίως Ελλάδα. Το Ιλλυρικό μάλιστα παρουσίαζε την περίοδο εκείνη την εξής 

ιδιομορφία: ενώ συμπεριλαμβανόταν στο Ανατολικό τμήμα της Αυτοκρατορίας 

ανήκε εκκλησιαστικά στη δικαιοδοσία του πάπα, ο δε επίσκοπος Ηρακλείας Λύγκου 

ως πρωτόθρονος επίσκοπος της Άνω Μακεδονίας εκπροσωπούσε το Μητροπολίτη 

Θεσσαλονίκης στις διάφορες συνόδους(Αγγελόπουλος, 2004: 68-72). 

Στενά συνδεδεμένη με την ιστορία της περιοχής είναι η ιστορία της επισκοπής 

Μογλενών η οποία ιδρύεται μετά τη Βουλγαρική κατοχή του Σαμουήλ με το Α' 

Σιγίλιο του Βασιλείου του Β' του Βουλγαροκτόνου και αναγνωρίζεται με την ένταξή 

της στην επισκοπή Αχριδών και πάσης Βουλγαρίας την περίοδο 1018-1020. Η 

επισκοπή Μογλενών περιελάμβανε σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου, 

αλλά και κατά την Τουρκοκρατία την περιοχή του σημερινού νομού Φλώρινας, την 

περιοχή πέρα από τα σημερινά σύνορα και πάνω από τον Αξιό και την περιοχή 

ανατολικά του Μοναστηρίου.Η σημερινή Φλώρινα η οποία υπαγόταν εκκλησιαστικά 

στην επισκοπή Μογλενών και στην Αρχιεπισκοπή Αχριδών αναφέρεται στη διάρκεια 

των Βυζαντινών χρόνων από τον Αυτοκράτορα Ιωάννη Κατακουζηνό (με το όνομα 

«Χλερινός» ως πόλις «πρότερον Ρωμαίοις υπήκοος». Η μνεία αφορά την περίοδο 

1345-1350).Τον 17ο-18ο αιώνα, η περιοχή που ανήκε στην επισκοπή Μογλενών 

διοικητικά υπαγόταν στο σαντζάκι Αχρίδας και Μοναστηρίου, ενώ εκκλησιαστικώς 

τελούσε υπό την πνευματική διοίκηση της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας. Η κατάργηση της 

Αρχιεπισκοπής Αχρίδας το 1767 έχει ως αποτέλεσμα την νομοκανονική και 

πνευματική υπαγωγή της επισκοπής Μογλενών στο Οικουμενικό 

Πατριαρχείο(Ταχιάος, 1972:19-33). 

Η πρώτη έδρα της επισκοπής, ήταν τα Μογλενά. Λόγω όμως βίαιων γεγονότων, 

γίνεται διαδοχικά αναγκαστική μεταφορά της έδρας. Πηγές αναφέρουν ως νέες έδρες 

της επισκοπής την Κατράνιτσα (σήμερα Πύργοι Κοζάνης), το Εμπόριο Εορδαίας, για 

να καταλήξει στη Φλώρινα. Από το 1912 έως και το πρόσφατο 2000, η πορεία και 

ιστορία της Μητρόπολης Μογλενών εισέρχεται σε νέα φάση και αρχίζει να διαγράφει 

έναν νέο κύκλο. Ένα στοιχείο - δείγμα της νέας εποχής και αλλαγής είναι και η 

ανανέωση της επωνυμίας της Μητροπόλεως, με την προσθήκη της λέξης 
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«Φλωρίνης». Έτσι πλέον ο επίσημος τίτλος της Μητροπόλεως είναι «Μητρόπολη 

Μογλενών και Φλωρίνης». Από το 1912 και την αλλαγή της ονομασίας της σε 

Μητρόπολη «Μογλενών και Φλωρίνης», κρατά τον τίτλο αυτό έως το 1922, χρονιά 

κατά την οποία θα απαλειφθεί το «Μογλενών» και θα παραμείνει στον τίτλο της μόνο 

το «Φλωρίνης». Αιτία της αλλαγής αυτής είναι η νέα διοικητική διαίρεση της 

περιοχής (Ρούκαλη, 2001: 34-41). 

Συγκεκριμένα με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου (17/30 Ιουλίου 1913) και τον 

οριστικό καταμερισμό των περιοχών της Μακεδονίας μεταξύ των εμπλεκομένων 

πλευρών (Ελλάδος, Σερβίας και Βουλγαρίας), ορισμένα χωριά της Μητροπόλεως 

Μογλενών και Φλωρίνης παραμένουν πλέον εντός του Σερβικού εδάφους, όμως 

προσαρτώνται σ’ αυτήν όλα τα χωριά της περιοχής Πρεσπών που παρέμειναν στο 

ελληνικό έδαφος. Η Φλώρινα ορίζεται έδρα του νέου ομώνυμου Νομού του 

ελληνικού κράτους. Το Πατριαρχείο σε πολλές περιπτώσεις προσπάθησε να συνδέσει 

και να ταυτίσει την έδρα του Νομού με αυτήν της Μητροπολιτικής περιφέρειας. Έτσι 

και στην περίπτωση της Μητροπόλεως Μογλενών και Φλωρίνης, το Νοέμβριο του 

1922, με την υπ’ αριθμ. 2 Πράξη και την γνωστοποίησή της με την υπ’ αριθμ. 

7312/97 της 4ης Νοεμβρίου 1922 Πατριαρχική επιστολή, αφήρεσε από την επωνυμία 

της Μητροπόλεως το «Μογλενών» και πλέον η Μητρόπολη φέρει μόνο τον τίτλο 

«Φλωρίνης». Ωστόσο, θα πορευθεί με την εν λόγω επωνυμία αυτή μόλις δύο  χρόνια 

(1924), ο λόγος ήταν ότι μετά την Μικρασιατική καταστροφή (1922) και τις 

ανταλλαγές πληθυσμών που συμφωνήθηκαν, σε ένα ευρύ γεωγραφικό πεδίο της 

δικαιοδοσίας της Μητροπόλεως Φλωρίνης εγκαταστάθηκε προσφυγικός πληθυσμός. 

Η διοικούσα Εκκλησία εκτός των άλλων, έπρεπε να αντιμετωπίσει και το 

«πρόβλημα» των προσφύγων Μητροπολιτών. Για την αντιμετώπιση λοιπόν του 

θέματος αυτού το Πατριαρχείο αποφάσισε να ιδρύσει στην περιοχή των Νέων Χωρών 

προσωποπαγείς Μητροπόλεις, στις οποίες εγκατέστησε τους εκδιωχθέντες 

Μητροπολίτες. Μια εκ των ιδρυθεισών Προσωποπαγών Μητροπόλεων ήταν η Ιερά 

Μητρόπολη Νέας Πελαγονίας. Στη δικαιοδοσία της υπάγονται χωριά που 

αποσπώνται από τις Μητροπόλεις Κοζάνης και Φλωρίνης. Συγκεκριμένα από την 

Μητρόπολη Φλωρίνης αποσπάται η επαρχία των Καϊλαρίων (Εορδαίας). Μια δεύτερη 

περιοχή που αποσπάται για τον ίδιο λόγο ήταν αυτή της Αλμωπίας (Αριδαίας), 

προκειμένου να προσαρτηθεί στην Μητρόπολη Εδέσσης, η οποία θα έπρεπε να 
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ενισχυθεί λόγω συρρίκνωσής της μετά από αφαίρεση σημαντικού μέρους της 

επικράτειάς της, προκειμένου να ιδρυθεί η 11η στη σειρά προσωποπαγής Μητρόπολη 

Γουμενίσσης(Ρούκαλη, 2001:52-58). 

Το 1928, μετά την ενσωμάτωση των Νέων Χωρών στο ελληνικό κράτος, το 

Οικουμενικό Πατριαρχεί παρεχώρησε «επιτροπικώς» και υπό συγκεκριμένους όρους 

τη διοίκηση των Μητροπόλεων των περιοχών ατών στην αυτοκέφαλη Εκκλησία της 

Ελλάδος, αφού όμως διατήρησε το κανονικό δικαίωμα της πνευματικής επ’ αυτών 

δικαιοδοσίας του (Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις της 4-9-1928 και προηγούμενος 

Καταστατικός Νόμος 3615/10-7-1928, «Περί ἐκκλησιαστικης διοικήσεως των 

ἐνταῖςΝέαιςΧώραις της Ἑλλάδος Μητροπόλεων τοῦΟἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»). 

Έτσι  ενσωματώθηκαν στην Εκκλησία της Ελλάδος 33 νέες Μητροπόλεις με ιδιότυπο 

διοικητικό καθεστώς .Ωστόσο, τα αποσπασθέντα εδάφη τους θα επανέλθουν στη 

Μητρόπολη Φλωρίνης μόλις το 1936. Η επανένταξη στον κορμό της Μητροπόλεως 

Φλωρίνης των επαρχιών Αλμωπίας και Εορδαίας ήταν έργο του εκ 

ΛεχόβουΦλωρίνης καταγόμενου ΜητροπολίτουΦλωρίνης, Βασιλείου Παπαδοπούλου 

(1932-1967)(Μανάδης, 1999:53-59). 

1.3.1Ιστορία της Ιεράς Μητρόπολης από το 1960  

Η Ιερά Μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας εδρεύει στην πόλη της 

Φλώρινας. Στην συγκεκριμένη Μητρόπολη ανήκει εκκλησιαστικά  η πόλη της 

Φλώρινας και η ευρύτερη περιοχή ολόκληρου του Νομού, όπως επίσης και ένα 

συγκεκριμένο σημείο από την περιοχή της Πτολεμαΐδας  και της Εορδαίας η οποία 

ανήκει διοικητικά στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Ποιμενάρχης της Ιεράς 

Μητροπόλεως είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεόκλητος. Ο Μητροπολιτικός 

Ναός της  Φλώρινας είναι αφιερωμένος στον Άγιο Παντελεήμονα. Το όνομα της 

συγκεκριμένης Μητρόπολης όπως προαναφέρθηκε και παραπάνω είχε αλλάξει 

πολλές διαφορετικές ονομασίες. Το 1943 στην γίνεται αναφορά σε μια νέα ονομασία  

η οποία αναγνωρίζεται ως Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Αλμωπίας και 

Εορδαίας.Έπειτα από απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 22 Ιουνίου 1967, η 

εκκλησιαστική περιφέρεια της Αλμωπίας μεταφέρθηκε στην Ιερά Μητρόπολη 

Εδέσσης και έτσι η Μητρόπολη της Φλώρινας μετονομάστηκε σε Ιερά 

ΜητρόπολιςΦλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας όπου και παραμένει μέχρι σήμερα.Η 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%90%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A6%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82,_%CE%A0%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%80%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%95%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
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Ιερά Μητρόπολη υπάγεται στην Εκκλησία της Ελλάδος, ωστόσο, επιτροπικώς και 

πνευματικώς υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στην Μητρόπολη δεν ανήκουν 

επίσης οι δημοτικές ενότητες Αετού, Λεχόβου και Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου, 

οι οποίες υπάγονται εκκλησιαστικά στην Μητρόπολη Καστοριάς (Ρούκαλη, 2001: 25-

30). 

Ιερές Μονές  

Ο μοναχισμός αποτελεί έναν από τους πανάρχαιους εκκλησιαστικούς θεσμούς ο 

οποίος γνώρισε στο διάβα των αιώνων εξελίξεις και σχηματικές αλλαγές στην 

οργάνωσή του, αλλά εν τη ουσία του παραμένει αμετάτρεπτος και αναλλοίωτος, με 

σαφή προσανατολισμό και σκοπό. Στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Πρεσπών 

υπήρχε έντονη η παρουσία του μοναχισμού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν, η Μονή Παναγίας Πορφύρας στο νησί του Αγίου Αχιλλείου στην Μικρή 

Πρέσπα, η οποία υπολογίζεται ότι κτίστηκε το 1524, καθώς και τα ασκητάρια στην 

Μεγάλη Πρέσπα. Στον κόλπο του χωριού Ψαράδες, υπάρχουν δύο ασκητάρια, σε 

μικρή απόσταση μεταξύ τους. Από αυτά σώζονται σήμερα μόνο δύο τοιχογραφίες με 

παραστάσεις της Παναγίας, πάνω στην επιφάνεια των βράχων. Σύμφωνα με 

επιγραφές η μια βραχογραφία χρονολογείται από το 1455 και η δεύτερη από το 1373. 

Τέλος σε ένα τρίτο και πιο πρόσφατο ασκητάριο, Σώζεται βραχογραφία που 

αναπαριστά τον Άγιο Νικόλαο και η οποία χρονολογείται από το 1827.Εκτός από τα 

παραπάνω στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Μεγάλη Πρέσπα, εντοπίζονται το 

Ασκητάριο της Μικρής Ανάληψης, το οποίο χρονολογείται από τον 15ο αιώνα, το 

ασκητάριο της Μεταμορφώσεως που χρονολογείται βάση λειψάνων από τοιχογραφίες 

ότι κατασκευάστηκε τον 13ο αιώνα και το ασκητάριο της Παναγίας Ελεούσας, το 

οποίο σύμφωνα με επιγραφή που βρέθηκε φαίνεται ότι κτίστηκε το 1409( 

Πελεκανίδη, 1960: 28-30). 

Φτάνοντας στο σήμερα, στην Ιερά Μητρόπολη υπάγονται οι παρακάτω μονές.  

Ανδρικές 

Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλαδορράχης 

Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλαδορράχης- Η ιερά μονή Κοιμήσεως 

Θεοτόκου Κλαδορράχης χτίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα από ευλαβείς κατοίκους 
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του χωριού Κλαδορράχη και της πόλεως Φλώρινας. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 780 

μ. στο όρος Βαρνούντα και απέχει από την πόλη της Φλώρινας 10 λεπτά. Κατά τη 

διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα έγινε το κέντρο συσκέψεων των προκρίτων 

Ελλήνων Μακεδόνων της περιοχής με του οπλαρχηγούς. Την ίδια εποχή το 

Μοναστήρι γνωρίζει κτιριακή αύξηση με δόμηση κελιών, το κτίσιμο των οποίων 

αναλαμβάνουν οι συντεχνίες της Φλώρινας. Οι πόλεμοι όμως (Βαλκανικοί, Β΄ 

Παγκόσμιος Εμφύλιος) έγιναν αιτία ώστε η Μονή να οδηγηθεί σε παρακμή, τα δε 

οικήματα να καταρρεύσουν. Το 1955 ο Μητροπολίτης Φλώρινας Βασίλειος 

επανιδρύει τη Μονή με Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 316/Α/1955).Σήμερα η Μονή 

λειτουργεί με προσκυνηματική μορφή, με άμεσο μελλοντικό στόχο την 

επανασύσταση οργανωμένου κοινοβίου (Ευγενίδου, 1995: 45-50). 

Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Αρδάσσης – Κρυοβρύσης 

Η ιερά Μονή αγίου Κοσμά του Αιτωλού Αρδάσσης ιδρύθηκε από τον Σεβασμιότατο 

Μητροπολίτη μας κ. Θεόκλητο το 2004. Βρίσκεται χτισμένη στις παρυφές του όρους 

Άσκιον, ανάμεσα στα χωριά Άρδασσα και Κρυόβρυση και απέχει από την πόλη της 

Πτολεμαΐδας 10 λεπτά. Θεμελιώθηκε από τον Παναγιότατο Οικουμενικό Πατριάρχη 

κ. Βαρθολομαίο την 17-9-2005, με την παρουσία του Μακαριότατου Αρχιεπίσκοπου 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλο και του οικείου Μητροπολίτη κ. 

Θεόκλητου.Σήμερα έχει σχεδόν αποπερατωθεί η κεντρική πτέρυγα της Μονής και το 

εργαστήριο ξυλουργικής. Η μονή λειτουργεί κοινοβιακά(Ευγενίδου, 1995:52-55). 

Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου 

Η Ιερά μονή αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου χτίστηκε πάνω στα θεμέλια βυζαντινού 

ναού της αγίας Παρασκευής, τα οποία βρέθηκαν μετά την εμφάνιση και υπόδειξη της 

αγίας στην ευλαβέστατη χωρική Χρυσούλα Κύπτη (1932). Απέχει από την πόλης της 

Πτολεμαΐδας περί τα 15 λεπτά και βρίσκεται στα όρια των Δημοτικών 

Διαμερισμάτων Μηλοχωρίου και Φούφα. Αρχικά ήταν ένα μικρό προσκύνημα, 

γρήγορα όμως, εξαιτίας των πολλών θαυμάτων που επιτελούνταν, έγινε το 

θρησκευτικό κέντρο της περιοχής της Εορδαίας. Το 1966 με υπουργική απόφαση 

(27981/5-3-1699, ΦΕΚ 233/13/1966) ο Μητροπολίτης Βασίλειος μετέτρεψε το 

προσκύνημα σε Iερά Μονή. Επί της αρχιερατείας του Μητροπολίτη Φλώρινας 
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Αυγουστίνου η Μονή γνώρισε κτηριακή και πνευματική άνθηση(Πελεκανίδη, 1960 

:42-44). 

Η ιερά Μονή αγίου Γρηγορίου του Παλαμά είναι χτισμένη στις παρυφές του όρους 

Βερμίου σε υψόμετρο 725 μ. και απέχει 10 λεπτά από τις πόλεις Πτολεμαΐδα και 

Αμύνταιο. Βρίσκεται ανάμεσα στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αντιγόνου και 

Μανιακίου του Δήμου Φιλώτα. Ιδρύθηκε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. 

Θεόκλητο με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος. (Π.Δ. 94/2004, ΦΕΚ 

59/Α/2004).Σήμερα η Μονή βρίσκεται στη φάση της ανέγερσης του Καθολικού και 

μιας από τις πτέρυγες (Ευγενίδου 1995: 60-63). 

Γυναικείες 

Ιερά Μονή Αγίου Μάρκου Πρώτης, Φλωρίνης 

Η ιερά Μονή αγίου Μάρκου Πρώτης ιδρύθηκε το 1864 από τον Μητροπολίτη 

Μογλενών Μελέτιο. Είναι χτισμένη στην οροσειρά του Βαρνούντος, σε υψόμετρο 

959 μ. και απέχει από την πόλη της Φλώρινας 10 λεπτά. Στον Μακεδονικό αγώνα η 

Μονή έγινε το καταφύγιο των Ελλήνων οπλαρχηγών, μια που πολλές φορές στα 

καταλύματά της φιλοξενήθηκαν οι ήρωες του Μακεδονικού αγώνα Παύλος Μελάς, 

Λάκης Πύρζας κ.ά. Με την απελευθέρωση της περιοχής από τον τούρκικο ζυγό, η 

Μονή γνωρίζει οικιστική άνθηση που όμως σταματά απότομα με την έναρξη του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Χαριστική βολή για τη λειτουργία της Μονής στάθηκαν οι 

μάχες του εμφύλιου σπαραγμού, μια που καταστράφηκαν τα κτήρια ολοσχερώς από 

βομβαρδισμούς. Τότε εγκατέλειψε την Μονή η μικρή αδελφότητα των μοναζουσών 

με αποτέλεσμα η μονή να περιέλθει σε πλήρη παρακμή.Στα μέσα του 2000 η Μονή 

επανιδρύεται από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Θεόκλητο (Π.Δ. 248/25-9-2000, 

ΦΕΚ 209/Α/2000). Νέα πτέρυγα χτίζεται, ανακαινίζεται εξ ολοκλήρου το Καθολικό 

και διαμορφώνεται ο περιβάλλων χώρος( Πελενακίδη, 1960: 65-67). 

Ιερά Μονή Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης 

Η ιερά Μονή αγίου Αυγουστίνου Φλώρινας ιδρύθηκε από την Μητροπολίτη 

Φλώρινας Αυγουστίνο το έτος 1999 (Π.Δ. 44/1999, ΦΕΚ 46/Α/1999) στις 

εγκαταστάσεις του Οίκου Μακεδονικής Χειροτεχνίας. Βρίσκεται στη βόρεια είσοδο 

της πόλης της Φλώρινας, δίπλα στον ενοριακό ιερό Ναό της αγίας Παρασκευής και 



Θωμάς Δουμανίδης ΑΕΜ: 841 – Αναπαραστάσεις εκκλησιαστικών και θρησκευτικών 

θεμάτων στην εφημερίδα «Φωνή της Φλώρινας» 1960-1985 

 
 

19 
 

του Συνοικισμού Νεοφώτιστων. Το νεόκτιστο Καθολικό της Μονής τιμάται στον άγιο 

Αυγουστίνο, επίσκοπο Ιππώνος και στις οσίες Μαρία Αιγυπτία και 

Συγκλητική(Ευγενίδου, 1995: 65-67). 

Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος και Αγίας Ευβούλης Αμυνταίου 

Η ιερά μονή αγίων Παντελεήμονος και Ευβούλης Αμυνταίου ιδρύθηκε από τον 

Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Θεόκλητο το 2004 (Π.Δ. 92/2004. ΦΕΚ 69/Α/2004). 

Είναι χτισμένη δίπλα στο χωριό Άγιος Παντελεήμων, ανάμεσα στις λίμνες Βεγορίτιδα 

και Πετρών και απέχει από το Αμύνταιο 10 λεπτά και από την Πτολεμαΐδα 20. 

Σύμφωνα με την παράδοση στην παραλία του χωριού Άγιος Παντελεήμων βρισκόταν 

παλαιό Μοναστήρι με Εκκλησία και κελιά που ετιμάτο στον άγιο Μεγαλομάρτυρα 

Παντελεήμονα. Η αύξηση όμως, της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδος έγινε αιτία να 

καταποντιστεί η Μονή.Το σημερινό Μοναστήρι κατά κάποιο τρόπο αποτελεί 

συνέχεια της παλιάς ιεράς Μονής παρά το γεγονός ότι είναι χτισμένο σε διαφορετική 

τοποθεσία από την παλαιά(Πελεκανίδη, 1960: 70-75). 

1.3.3Ποιμαντική διακονία 

Η ποιμαντική διακονία της Ιεράς ΜητρόπολιςΦλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας 

παρουσιάζει πλούσιο έργο, πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να αναφερθούν οι εξής 

δράσεις:Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο, το οποίο εκφράζει στο μεγαλύτερο βαθμό το 

φιλανθρωπικό, ποιμαντικό και κοινωνικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως. Φροντίζει 

για την εξασφάλιση των αναγκαίων στους πάσχοντες συνανθρώπους μας και στηρίζει 

κάθε ενέργεια αρωγής των πασχόντων.Λειτουργεί επί δεκαετίες το 

"ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ", το οποίο παρέχει 

υγιές και πρέπον περιβάλλον σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη στήριξης. 

Είναι ένα πόνημα του Μακαριστού Μητροπολίτου κ. Αυγουστίνου, το οποίο 

συνεχίζεται παρόλες τις δυσκολίες των εποχών. Τέλος, οι γέροντες και γερόντισσες 

που διαμένουν σε αυτό αισθάνονται περίσσεια την οικογενειακή θαλπωρή.Λειτουργεί 

το Ίδρυμα Κακοποιημένων Γυναικών "ΣΩΣΣΑΝΑ", όπου δίνεται καταφυγή και 

στήριξη σε κάθε κακοποιημένη γυναίκα.Κάθε Κυριακή ιεροκήρυκες της Ιεράς 

Μητροπόλεως επισκέπτονται χωριά, επιτελώντας τη Θεία Λειτουργία και 

κηρύττοντας το λόγο του Θεού.Στους Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως 

πραγματοποιούνται κατηχητικές συνάξεις για παιδιά και ενήλικες, με σκοπό τη 
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διδαχή του Ευαγγελίου, τους βίους των Αγίων και τη διδαχή Χριστιανικών αξιών και 

ιδανικών, καλλιεργώντας τον καθένα και ενισχύοντάς τον πνευματικά.Λειτουργούν 

Εκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις, οι οποίες τηρούν όλες τις απαιτούμενες Ευρωπαϊκές 

Προδιαγραφές. Η πορεία των Κατασκηνώσεων σημασιοδοτεί την Ιερά Μητρόπολη 

καθώς έχει περάσει από αυτές πλήθος παιδιών. Οι κατασκηνώσεις λειτουργούν τους 

καλοκαιρινούς μήνες και συμμετέχουν σε αυτές παιδιά, έφηβοι και ενήλικες. 

Χωρίζονται σε περιόδους αρρένων και θηλέων. Βρίσκονται στο χωριό Πρώτη, λίγα 

χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Φλώρινας.Πραγματοποιούνται συνάξεις κατηχητών 

και στελεχών με σκοπό την πληρέστερη επιτυχία του κατηχητικού έργου και τη 

σταδιακή οργάνωση της λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Κατασκηνώσεων της 

προσεχούς καλοκαιρινής περιόδου. Λαμβάνουν χώρα ομιλίες από κληρικούς, 

επιστήμονες και στελέχη.Λειτουργεί Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο & Λύκειο, το οποίο 

προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε αυτό καθώς και να 

διαμείνουν στο Οικοτροφείο των μαθητών.Λειτουργεί Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, 

υπό τη Διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Στεφάνου Δόντσιου. 

Δίνεται, μέσω αυτής, η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να ασχοληθούν και να 

διδαχθούν την Εκκλησιαστική Βυζαντινή Μουσική. 

Δραστηριοποιούνται Ορθόδοξες Χριστιανικές Αδελφότητες, οι οποίες ενισχύουν το 

φιλανθρωπικό, ποιμαντικό και κοινωνικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως 

ποικιλοτρόπως.Εκδίδεται το μηνιαίο περιοδικό "ΣΑΛΠΙΓΞ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ". Το 

πόνημα αυτό περιέχει τον χαιρετισμό του Ποιμενάρχου, λόγους θεολόγων, κείμενα 

προβληματισμού, υλικό από θρησκευτικές εκδηλώσεις και, τέλος, τα χρονικά της 

Ιεράς Μητροπόλεως καθ’ έκαστον μήνα.Λειτουργεί Εκκλησιαστικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός ''ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ" στους 98,3 και 98,8 FM. Μέσω του σταθμού 

ακούγονται ομιλίες και προσφέρεται στους ακροατές η δυνατότητα να ωφεληθούν 

ψυχικά και πνευματικά(Πελεκανίδη, 1960: 65-74). 

Διατελέσαντες Μητροπολίτες Φλωρίνης 

Μητροπολίτης ΙωαννίκιοςΜαργαριτίδης(1894-1905) 

Μητροπολίτης Άνθιμος Σαρίδης(1905-1908) 
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Μητροπολίτης Σμάραγδος (1908 – 1910) 

Μητροπολίτης Κωνσταντίνος Ρούσης(1911 -1912) 

Μητροπολίτης Πολύκαρπος Σακελλαρόπουλος (1878-1943) 

Μητροπολίτης Χρυσόστομος Καβουρίδης (1870-1955) 

Μητροπολίτης Ιωακείμ Αποστολίδης  (1872-1960)  

Μητροπολίτης Βασίλειος Παπαδόπουλος (1884 – 1969) 

Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης (1907-2010) 

Μητροπολίτης Θεόκλητος (1932-  ) 

 

1.3.3ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΩΝ  

Με βάση την παρουσίαση της ιστορίας της Μητρόπολης Φλώρινας Πρεσπών και 

Εορδαίας και πρώην Μογλενών μέσα από τις βιογραφίες των μητροπολιτών της, 

μπορεί να ειπωθεί ότι πρόκειται για μια Μητρόπολη που γνώρισε μια σειρά από 

πολλές πολιτικές, και θρησκευτικές ζυμώσεις. Επομένως γίνεται κατανοητό πως οι 

Μητροπολίτες που κατά καιρούς ανέλαβαν να καθοδηγήσουν το ποίμνιο τους, είχαν 

ως κύρια μέριμνά τους, αφενός να το προστατέψουν και αφετέρου να προσφέρουν τα 

μέγιστα στην ανακούφισή του από τα δεινά της υποδούλωσης και των θρησκευτικών 

και πολιτικών διωγμών.Ειδικά στην χρονική περίοδο του 20ού αιώνα, κατά την οποία 

η περιοχή της Φλώρινας και γενικότερα της Μακεδονίας δεν είχε ακόμα 

απελευθερωθεί, οι Μητροπολίτες με ιδιαίτερα μεγάλο σθένος διεξήγαν το έργο, 

αντιμετωπίζοντας κινδύνους ακόμα και για την ίδια τους ζωή. Πιθανώςγια τον λόγο 

αυτό, σχεδόν ανά τρία χρόνια υπήρχε και αλλαγή στον μητροπολιτικό Θώκο.  

Το παραπάνω συμπέρασμα μπορεί να ενισχυθεί από την μελέτη της διάρκειας της 

θητείας των μητροπολιτών στην μετά την απελευθέρωση περίοδο, παρά το γεγονός 

πως υπήρξαν πάλι πολιτικές, κυρίως, αλλά και διασυνοριακές αναταραχές. Πιο 

συγκεκριμένα οι περισσότεροι Μητροπολίτες βρίσκονταν για μεγάλο χρονικό 

διάστημα στην κεφαλή του ποιμνίου, έχοντας την δυνατότητα να ασχοληθούν 
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περισσότερο με θέματα οργάνωσης και βελτίωσης της παρουσίας της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας, εκτός από την καθοδήγηση των πιστών. Σπουδαιότερος όλων, στην υπό 

μελέτη περίοδο ίσως θα πρέπει να θεωρηθεί ο Βασίλειος Παπαδόπουλος, ο οποίος 

εξάλλου ονομάστηκε και «Ο Φλωρίνης», λόγω του πλούσιου έργου του, αλλά και του 

σπουδαίου μορφωτικού επιπέδου που διέθετε και χρησιμοποίησε άριστα για τον καλό 

όλων των ορθόδοξων Ελλήνων χριστιανών που βρέθηκαν υπό την πνευματική και 

θρησκευτική καθοδήγησή του.  

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΝΗ ΤΗΣ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

2.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  

Ο Τύπος αποτελεί μαρτυρία της εποχής εντός της οποίας λειτουργεί. Την καταγράφει 

και παραδίδει στους μελλοντικούς αναγνώστες μια σύνοψή της, όχι την ολότητά της. 

Αλλά η μαρτυρία αυτή δεν είναι ουδέτερη και αδιάβλητη. Η αθωότητα του αρχειακού 

υλικού δεν είναι δεδομένη. Κι αυτό δεν αφορά μόνο τη σχολιογραφία και την 

αρθρογραφία, αλλά και την ειδησεογραφία. Ο Τύπος δεν είναι απλώς αντιγραφέας 

κάποιας έτσι κι αλλιώς δυσπρόσιτης «πραγματικότητας»: Εμπλέκεται 

πρωταγωνιστικά σε πολιτικές διαμάχες, υποστηρίζει καθεστώτα ή στρατεύεται 

εναντίον τους, αναδεικνύει μεσσίες ή τους κατακρημνίζει, εξυπηρετεί ιδιωτικά, 

συντεχνιακά, κομματικά ή εθνικά-κρατικά συμφέροντα όχι οπωσδήποτε δίκαια, 

προάγει τον πολιτισμό κάθε τόπου ή λειτουργεί αναχαιτιστικά, σαν συντηρητικό ή 

και αντιδραστικό εμπόδιο, λαϊκίζει αγρίως ή προσπαθεί να κρατήσει κάποια κριτική 

απόσταση. 

Ο Τύπος είναι αχώριστο κομμάτι της Ιστορίας όχι μόνο επειδή την καταγράφει, αλλά 

και επειδή, την ώρα της καταγραφής, λειτουργεί και σαν (συν)παραγωγός της. Αυτό 
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γίνεται με ποικίλους τρόπους. Καταρχάς με τις αντιδράσεις που προκαλεί κάθε 

σοβαρή δράση των Μέσων, κάθε κρίσιμη παρέμβασή τους. Και ύστερα με τη 

δυνατότητά τους να γράφουν την τρέχουσα ιστορία και διά της παραγραφής, διά της 

χειραγώγησής της: αποσιωπώντας σκοπίμως ορισμένα ενοχλητικά γεγονότα ή 

υποβαθμίζοντας τη σημασία προσώπων, κινημάτων, ιδεών. 

Ο τοπικός Τύπος έχει ως αντικείμενο τα γεγονότα που έχουν ήδη συμβεί για τον λόγο 

αυτό η έρευνα είναι δυνατή μόνο όταν το γεγονός (το παρελθόν) έχει αφήσει πίσω 

του διάφορες ενδείξεις και ντοκουμέντα.Υποχρέωση του ιστορικού είναι να 

ανασκευάσει τα γεγονότα στη βάση των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του. 

Στην ιστορική έρευνα συναντώνται τα διακεκριμένα ίχνη της επιστημονικής έρευνας: 

εντοπισμός και επιλογή των προβλημάτων, διατύπωση των υποθέσεων, συλλογή, 

οργάνωση, ερμηνεία των δεδομένων, επιβεβαίωση των υποθέσεων. 

Σε κάθε περίπτωση η Ιστορία αφορά περιεχόμενα, σχέσεις, επιρροές, γραμμές 

ανάπτυξης ή ύφεσης για τον λόγο αυτό ο ιστορικός, ακόμη κι όταν ασχολείται με 

περιορισμένα φαινόμενα, έχει να κάνει με δομές. 

Η ιστορική έρευνα μπορεί να κατευθύνεται προς ένα άτομο, μια ομάδα, μια ιδέα, ένα 

κίνημα ή έναν θεσμό.Ωστόσο κανένα από αυτά τα πεδία δεν μπορεί να εξεταστεί 

μεμονωμένα.Κανένα άτομο δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο ιστορικής έρευνας χωρίς 

να λάβουμε υπόψη τη συμβολή του στις ιδέες, στα κινήματα ή στους θεσμούς μιας 

συγκεκριμένης περιόδου ή χώρου.Η ιστορική έρευνα στοχεύει στο να επιβεβαιώσει 

αναπαραστάσεις, γι’ αυτό κάθε περιορισμός που τίθεται στον επιστημονικό 

χαρακτήρα της αναδεικνύει μόνο μια λαθεμένη και κακή χρήση της σύγκρισης με τις 

φυσικές επιστήμες και με την εμπειρική μέθοδο, και να μην αναγνωρίζει ότι είναι 

ταυτόχρονα νόμιμη και αναγκαία μια αλήθεια στους τρόπους της επιστημονικής 

έρευνας.Συνήθως διακρίνουμε ανάμεσα στις πρωταρχικές και τις δευτερεύουσες 

πηγές των δεδομένων. Όταν έχουμε στη διάθεσή μας, μετά από μια διαδικασία 

συλλογής, διαφορετικά δεδομένα και άρα μπορούμε να βασιστούμε σε ντοκουμέντα 

που αφορούν το αντικείμενο της έρευνας, δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε έγκυρα 

αν δεν τα υποβάλουμε πρώτα σε μια διπλή κριτική ανάλυση -εξωτερική και 

εσωτερική- και μόνο αν τα συγκεκριμένα ντοκουμέντα αντέχουν στην πρώτη 

μπορούμε να περάσουμε στη δεύτερη(Σύγχρονες τάσεις στην ιστορία του Τύπου, 
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Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας του Παντείου και το Μορφωτικό Ίδρυμα της 

ΕΣΗΕΑ (17.3.2015). 

2.1.1 Ο ΕΚΔΟΤΗΣ  

 Οι πληροφορίες που έχω συλλέξει για την διαμόρφωση της εργασία μου, 

πραγματοποιήθηκαν μέσω συνεννόησης και συνάντησης με τον υιό του Θεόδωρου 

Βόσδου, Σωτήρη από τον οποίο πραγματοποίησα μια μικρή συνέντευξη βιογραφικού 

περιεχομένου.   Ο Σωτήρης Βόσδου είναι ο σημερινός διευθυντής της εφημερίδας 

Φωνή της Φλώρινας. Γεννήθηκε στην Φλώρινα το 1961.Πήρε το πτυχίο του 

Πολιτικού Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Α. Π. Θ. Σήμερα εργάζεται 

ως ελεύθερος επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός. 

Η εφημερίδα Φωνή Της Φλώρινας ιδρύθηκε στις 17 Μαρτίου του 1962. Η Φωνή της 

Φλωρίνης είναι εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στη Φλώρινα. 

Πρωτοκυκλοφόρησε στις 17 Μαρτίου 1962 από την ΑσημούλαΘεοδ. Βόσδου. 

Ιδιοκτήτης, εκδότης και διευθυντής της ο Θεόδωρος Λεων. Βόσδου. Το 2003 τιμήθηκε 

με έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών. Το λογότυπο της εφημερίδας σχεδίασε ο 

Φλωρινιώτης ζωγράφος Ηλίας Βυζάντης. Η ΑσημούλαΒόσδου υπήρξε στέλεχος στην 

εφημερίδα της Φλώρινας μέχρι το 1998.   Ο ιδρυτής, αρθρογράφος και συντάκτης της 

εφημερίδας Θεόδωρος Βόσδου γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1928 στην περιοχή της 

Φλώρινας. Τελείωσε το γυμνάσιο και το λύκειο στην πόλη της Φλώρινας και μετέπειτα 

φοίτησε στην Νομική Θεσσαλονίκης από την οποία όμως διέκοψε τις σπουδές του λόγω 

οικονομικών δυσχερειών της εποχής. Τελικά αποφοίτησε από την σχολή το 1974. Ήταν 

ενεργό μέλος των προσκόπων στο οποίο συμμετείχε το 1963 στο ετήσιο παγκόσμιο 

προσκοπικό τζάμπορη. Ήταν επίσης ενεργό μέλος στο φιλεκπαιδευτικό σύλλογο 

Φλώρινας με την ονομασία ¨Αριστοτέλης¨ και επί σειρά ετών γενικός γραμματέας στον 

συγκεκριμένο σύλλογο. Επιπλέον, ανήκε στον σύλλογο Μοναστηριωτών στο οποίο 

διετέλεσε επί σειρά ετών και πρόεδρος. Τέλος, συμμετείχε επίσης και στον σύνδεσμο 

εφέδρων αξιωματικών του Νομού Φλωρίνης.    Παράλληλα με την δημοσιογραφία ήταν 

υπάλληλος στον νομαρχιακό ταμείο Φλωρίνης μέχρι το 1971. Στην συνέχεια από το 

1971 έως το 1973 ήταν γενικός γραμματέας στο περιφερειακό συμβούλιο Μακεδονίας. 

Έπειτα και εφόσον αποφοίτησε από την Νομική το 1974 δραστηριοποιήθηκε ασκώντας 

το δικαίωμα του δικηγόρου.  
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 Ήταν επίσης ανταποκριτής αθλητικών εφημερίδων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και 

συγκεκριμένα στις εφημερίδες ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ και ΦΩΣ ΤΩΝ 

ΣΠΟΡ. Υπήρξε ομιλητής  σε εθνικές επετείους και σε άλλες εκδηλώσεις. Ήταν 

αντιπρόεδρος στον ελληνικό ερυθρό σταυρό στο παράρτημα της Φλώρινας. Οι γονείς 

του Θεόδωρου Βόσδου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην περιοχή του Μοναστηριού.  Η 

εφημερίδα Φωνή της Φλώρινας περιείχε κοινωνικοπολιτικά θέματα της εποχής που 

επικρατούσαν σε όλο τον Νομό της Φλώρινας. Επιπλέον εντοπίζονται ζητήματα 

πολιτισμού και αθλητισμού όπως επίσης και εκκλησιαστικά θέματα που αναφέρονται 

και στην συνέχεια της εργασίας. Οι αριθμοί των φύλλων που έχουν κυκλοφορήσει 

φτάνουν τον αριθμό του 2803. 

 

 

2.1.2 ΑΛΛΕΣ   ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

   Στην παρούσα διπλωματική εργασία αποφάσισα, εκτός από την παρουσίαση και την 

ανάλυση της τοπικής εφημερίδας << Φωνή της Φλώρινας>> , να αναφερθώ με 

σύντομο σχέδιο και μέθοδο στις υπόλοιπες τοπικές εφημερίδες της Φλώρινας, ώστε 

να προβληθούν και αυτές εν συντομία στο αναγνωστικό κοινό αυτής της 

διπλωματικής εργασίας. 

 

A/A ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΙΔΡΥΤΗΣ ΕΤΟΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 1. «ΝΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑ» ΔΗΜ. ΤΣΩΓΚΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

 1914 

 2. «ΦΛΩΡΙΝΑ» ΙΩΑΝ. Κ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 1916-1922 

 3. «ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ» ΚΩΝ/ΝΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ 1919-1922  1924-

1931  1931-1933  1945-1947  

 4. «ΕΜΠΡΟΣ» ΠΑΝΤ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1922-1928-1963 

 5. «ΕΛΕΓΧΟΣ» ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΩΡΤΖΗ 1921-1926 

 6. «ΕΘΝΟΣ» ΣΤΑΥΡΟΥ Μ. ΚΩΝ/ΝΙΔΗ 1926-1938  1942-1944  1963 
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 7. «ΤΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙ»  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΚΗ  1925-1936 

 8. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΒΗΜΑ» ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΜΟΔΗ  1928-1929 

 9. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ» ΔΗΜ. ΤΣΩΓΚΟΥ  1929-1938 

10. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΠΥΝΘΗΡ» ΜΕΝΕΛΑΟΥ  ΓΕΛΕ  1930 

11. «ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ» ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΚΗ 1930-1938 

12. «ΝΕΟΙ  ΚΑΙΡΟΙ» ΝΙΚ. ΒΟΪΚΟΥ 1933-1938 

13. «ΝΕΑ  ΓΕΝΕΑ» ΣΠΥΡΟΥ ΛΙΑΝΤΖΑΚΗ 15ΝΘΗΜΕΡΟΣ  

ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ 1933-1936 

14. «ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ» ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΚΥΒΑΛΑΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 1934-1935 

15. «ΕΠΑΡΧΙΑ» ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΚΥΒΑΛΑΚΗ (ΚΡΙΤΣΙΩΤΗΣ) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 1934 

16. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 1934-1938 

17. «ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΣΥΜΕΩΝ  ΣΤΑΝΟΗ 10ΗΜΕΡΟΣ  ΑΛΩΝΩΝ

 1936 

18. «ΥΠΝΟΒΑΤΗΣ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΡΟΔΑΝΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 1936-1937 

19. «ΗΝΩΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» ΤΣΩΓΚΟΥ-ΚΩΝ/ΝΙΔΗ-ΒΟΪΚΟΥ-

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-

ΕΘΝΟΣ-ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 1938-1940 

20. «ΑΓΩΝΑΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Κ.Κ.Ε. 1941-1945 

21. «ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ» ΠΕΡΟΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ε.Α.Μ. 1944-1945 

22. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΑΚΡΙΤΑΣ» ΔΕΡΜΑΤΑ-ΚΑΡΑΔΑΓΛΗ -

ΣΕΡΤΑΡΙΔΗ 15ΝΘΗΜΕΡΟΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 1944-1948 

23. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΦΩΝΗ» 
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 ΔΗΜ. ΤΣΩΓΚΟΥ  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 1945-1963 

24. «ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ» ΑΝΔΡΕΑ  ΒΡΑΚΑ  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 1949-1955 

25. «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ» ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

150ΗΜΕΡΟΣ 1951-1953 

26. «ΞΗΜΕΡΩΜΑ» ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΤΟΣΙΟΥ 150ΗΜΕΡΟΣ  1953 

27. «ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  ΚΑΙ  ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ» Δ/ΝΣΗ  

ΓΕΩΡΓΙΑΣ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1955 

28. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ  ΝΕΑ» ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΑΛΟΔΙΑΝΑΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 1958 

29. «Ο  ΜΑΣΚΑΡΑΣ» Φ.Σ.Φ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ 1959 

30. «Ο  ΜΑΣΚΑΡΑΣ» ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  «ΕΘΝΟΣ» ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ

 1961 

31. «ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΖΩΗ» ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡ. 15ΝΘΗΜΕΡΟΣ

 1959-1961 

32. «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ» ΑΣΗΜΟΥΛΑΣ Θ. ΒΟΣΔΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 1962 

33. «ΑΛΛΑΓΗ» ΗΛΙΑ  ΚΑΖΙΑ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 1964. 

Οπότε παρατηρούμε ότι η έκδοση και η λειτουργία του τοπικού τύπου στην περιοχή 

της Φλώρινας αποδείχτηκε συστηματική και παρείχε στην τοπική κοινωνία τις 

πληροφορίες που χρειαζόντουσαν ώστε να παραμένει ενήμερη για θέματα και 

ζητήματα της πόλης και γενικότερα του Ν. Φλώρινας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Τα στάδια  της  ιστορικής  μεθόδου που ακολουθούμε: 

Η  ιστορική  μέθοδος συνίσταται: α) στη χρησιμοποίηση  των  εργασιών  άλλων  

ιστορικών  που  ασχολήθηκαν  με  το  ίδιο  ή παρεμφερές θέμα, β) στη  συλλογή  όσο 

το  δυνατόν  περισσότερων  πηγών  (πληροφοριών),  γ) στην  επιλογή  από  αυτές 

αυτών  που  ο ιστορικός νομίζει  ότι είναι  χρήσιμες  στην  έρευνα του, δ) στην  

υποβολή  τους  σε  κριτική  για  να  εξακριβωθεί η  γνησιότητα  και  η  αξιοπιστία  

τους,  ε) τέλος,  στη  σύνθεση  όλων  των  στοιχείων  και την  παρουσίαση  τους  σε  

ένα  ενιαίο,  συστηματικό  σύνολο.  

Τα αρχεία είναι εκείνα τα τεκμήρια τα οποία συσσωρεύονται με φυσική διαδικασία 

οποιαδήποτε στιγμή κατά την άσκηση μιας δραστηριότητας, δημόσιας ή ιδιωτικής, 

και γι’ αυτόν το λόγο διατηρούνται για χρήση – αναφορά υπό την εποπτεία των 

προσώπων που είναι υπεύθυνα για τις δραστηριότητες ή των διαδόχων τους» 

(Jenkinson, 1980).   

 «Τα ιστορικά αρχεία είναι τα τεκμήρια δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών που έχουν 

κριθεί άξια διατήρησης για μελέτη και έρευνα και τα οποία έχουν κατατεθεί ή έχουν 

επιλεγεί για κατάθεση σε ένα αρχειακό ίδρυμα» (Shellenberg, 1956).  «Τα αρχεία 

αποτελούν νήματα του κοινωνικού ιστού της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και 

προσφέρουν: απόδειξη για τις δραστηριότητες και τις αλληλεπιδράσεις των 
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ανθρώπινων σχέσεων και πληροφορίες για τις σχέσεις ανθρώπων, οργανισμών, 

γεγονότων και τόπων» (McKemmish, 2000).  

H ετυμολογία της λέξης αρχείο (αρχή ως διοίκηση) φανερώνει τη σημασία και τη 

χρήση της. Στα αρχαία ελληνικά σημαίνει την κατοικία των αρχών ή τον τόπο όπου 

συνέρχονταν οι αρχές της πόλης. Από τα ελληνικά πέρασε στα λατινικά (archivum), 

στα γαλλικά (archif, γύρω στο 16ο αι.) και κατόπιν σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές 

γλώσσες (OnlineEtymologyDictionary, 2015).  Με την ίδια λέξη, συνήθως στον 

πληθυντικό (αρχεία), περιγράφονταν τα επίσημα έγγραφα των αρχών και ο χώρος 

όπου αυτά φυλάσσονταν. Αρχεία αρχίζουν να δημιουργούνται από τη στιγμή που η 

ανθρώπινη κοινωνία φθάνει σε τέτοιο επίπεδο πολυπλοκότητας, ώστε οι πληροφορίες 

οι οποίες σχετίζονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες (κυρίως οικονομικές) είναι 

ανάγκη να καταγραφούν. Τα αρχεία δημιουργούνται από τη στιγμή που υπάρχει η 

δυνατότητα και τα μέσα καταγραφής των αναγκαίων πληροφοριών για τη 

διεκπεραίωση πολύπλοκων κοινωνικών δραστηριοτήτων. Τα αρχεία εμφανίζονται 

ταυτόχρονα με τη γραφή και εξελίσσονται μαζί της.  

Παράλληλα εξελίσσονται και οι επιφάνειες (τα υλικά υποστρώματα) πάνω στις 

οποίες αποτυπώνονται τα σύμβολα της γραφής. Τη στιγμή που η γλώσσα αποκτά 

υλική υπόσταση, γεννιέται το αρχειακό υλικό. Εδώ όμως θα εξετάσουμε συνοπτικά 

«τον χαρακτήρα και ειδικό βάρος που προσέλαβαν τα αρχεία στους επάλληλους 

κοινωνικούς σχηματισμούς που αναπτύχθηκαν στον ελλαδικό χώρο» από τα αρχαία 

έως τα νεώτερα χρόνια (Νοταράς & Χρυσουλάκη, 2009). 

Η  αντίληψη  των  αρχείων  ως  εγγράφων  διοικητικού/νομικού  χαρακτήρα  

διατηρήθηκε  όπως  είδαμε έως το 19ο αιώνα, όταν το αρχειακό υλικό αρχίζει να 

χρησιμοποιείται συνειδητά και οργανωμένα για να αναδείξει την ιστορική και 

πολιτιστική ιδιαιτερότητα εκάστου έθνους. Το 1794 δημιουργείται για πρώτη φορά η 

διχοτόμηση μεταξύ των διοικητικών και ιστορικών αρχείων (Duranti, 1996), παρότι ο 

ιστορικός και πολιτιστικός ρόλος των δεύτερων δεν θα αναδειχθεί αμέσως. Η νέα 

αυτή χρήση υπήρξε αποτελεσματική και δημιούργησε ισχυρή παράδοση. Τα αρχεία 

που έχουν διατηρηθεί για ιστορικούς λόγους (ιστορικά αρχεία/archives) ήταν κάποτε 

σε χρήση (ενεργά αρχεία/records). Οποιαδήποτε αξία μπορεί να έχει το αρχειακό 

υλικό στο μέλλον, θα προκύπτει από τη χρήση που είχε όταν δημιουργήθηκε. Είναι 
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φανερό λοιπόν ότι, δεν είναι δυνατό να αντιληφθούμε ορθά και να αξιοποιήσουμε 

σωστά το πληροφοριακό δυναμικό των (ιστορικών) αρχειακών τεκμηρίων αν τα 

αποκόψουμε από το περιβάλλον στο οποίο δημιουργήθηκαν. Με τη λέξη αρχείο 

εννοούμε επίσης την αρχειακή υπηρεσία, όπως και το κτήριο ή το χώρο στον οποίο 

αυτή στεγάζεται. Ο όρος αρχείο λοιπόν περικλείει τρεις διαφορετικές έννοιες:  του 

συνόλου των τεκμηρίων,    της αρχειακής υπηρεσίας και  του κτηρίου ή του 

αρχειοστασίου. Το αρχείο, ουσιαστικά, αποτελεί οργανικό σύνολο πρωτογενών (δηλ. 

ανεπεξέργαστων) καταγραμμένων πληροφοριών, οι οποίες προκύπτουν φυσικά ως το 

μέσο για να πραγματοποιηθεί κάποια δραστηριότητα. Φυσικά, όλες οι πληροφορίες που 

παράγει ένας ιδιώτης ή ένας οργανισμός δεν είναι αρχειακής φύσεως.  

Μια πληροφορία μπορεί να χαρακτηριστεί αρχειακή υπό δύο προϋποθέσεις: να είναι 

οργανική, δηλαδή να έχει παραχθεί ή παραληφθεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 

του φυσικού προσώπου (ιδιώτη), ή του νομικού προσώπου (οργανισμού, επιχείρησης, 

υπηρεσίας) και  να είναι καταγραμμένη σε ένα οποιοδήποτε υπόστρωμα. 

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, σύμφωνα με τις καταστατικές τους αρμοδιότητες 

[άρθρο 9 Ν.1946/1991 (ΦΕΚ 69/Α΄)], διασώζουν, συγκεντρώνουν, φυλάσσουν, 

συντηρούν και ταξινομούν το αρχειακό υλικό της Χώρας (δημόσια και ιδιωτικά 

αρχεία, έγγραφα και χειρόγραφα), τα οποία αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, στην 

ιστορία του ελληνικού έθνους, καθώς και στη διοικητική και κοινωνική ζωή του 

ελληνικού κράτους. Ιδιαιτέρως, μάλιστα, τα δημόσια διοικητικά αρχεία, τα οποία 

παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον, επιλέγονται, εισάγονται και προετοιμάζονται από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους, προκειμένου να 

καταστούν, σύμφωνα με τα νομικώς ισχύοντα, κατά το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, 

διαθέσιμα στον ιστορικό ερευνητή, τον διοικητικό επιστήμονα, τον μελετητή, τον 

ενδιαφερόμενο πολίτη(Γιαννακόπουλος & Μπουντούρη, 2016:46-52). 

Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τηλεξιμετρική ανάλυση: πρόκειται για την 

καταμέτρηση των ουσιαστικών και των  επιθέτων) που υπάρχει σαν όρος στο θέμα 

της εργασίας, αποτελεί εργαλείο  ανάλυσης του ερευνητικού υλικού και θα 

πραγματοποιηθεί  μέσα στο πεδίο της  γραμματικής και της σύνταξης των τίτλων. Η 

λεξιμετριτική ανάλυση των εντοπισμένων σημαινουσών σε επίπεδο ουσιαστικών και 

επιθέτων που υπάρχουν  και η ποσοτική συγκέντρωσή-αξιολόγησή τους στο τέλος θα 
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καταδείξει, πως  συγκεκριμένες επιλογές στο λεξιγραμματικό επίπεδο κατασκευάζουν 

νοήματα, τα  οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον ιδεολογικό κόσμο του εκδότη 

της εφημερίδας.   Η λέξη ως μονάδα του λόγου που αναγνωρίζεται εύκολα από τους 

φυσικούς ομιλητές στη γλώσσα τους. Ωστόσο, ως επιστημονικό αντικείμενο η λέξη 

δεν είναι εξίσου εύκολα αναγνωρίσιμη και αναλύσιμη. Αποτελεί αντικείμενο μελέτης 

της μορφολογίας ως προς την εσωτερική δομή της, της λεξικολογίας ως προς τη 

σημασία της, αλλά και της λεξικογραφίας ως προς τις πρακτικές πλευρές που 

αφορούν τη σύνταξη λεξικών. Και η σύνταξη , όμως, μελετά τις λέξεις ως προς τον 

τρόπο που συντάσσονται σε προτάσεις , αλλά και η φωνολογία μελετά τις 

φωνολογικές πλευρές της λέξης. Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι η λέξη αποτελεί μια 

κεντρική μονάδα της γλωσσολογικής ανάλυσης γενικότερα. Η βαρύτητα της λέξης 

στη γλώσσα τεκμηριώνεται επιπλέον από το ότι εμφανίζεται νωρίς στην παιδική 

γλώσσα, πολύ πριν από τις προτάσεις.Με έναν πολύ γενικό ορισμό, λέξη είναι ένα 

είδος σημείου που αποτελείται από περιεχόμενο (σημασία) και από μορφή 

(φωνολογική στον προφορικό λόγο και δευτερογενώς γραπτή στον γραπτό λόγο). 

Συχνά, για την αναγνώριση της λέξης χρησιμοποιείται και ως κριτήριο το ότι 

βρίσκεται μεταξύ δύο παύσεων στον προφορικό λόγο και ενίοτε μεταξύ δύο κενών 

στο γραπτό λόγο. Οι διαφορετικές οπτικές γωνίες υπό τις οποίες κάθε επιμέρους 

κλάδος της γλωσσολογίας μελετά τη λέξη απηχούν την πολυπλοκότητα του 

φαινομένου «λέξη», η οποία, κατά συνέπειααποτυπώνεται σε διακρίσεις ορολογίας. 

Παράλληλα ακολουθούμε τις αρχές της θεματικής ανάλυσης 

(thematicanalysis), γιατί επιχειρεί με συστηματικό τρόπο να ανιχνεύσει,  να  

οργανώσει  και να κατανοήσει πρότυπα  νοήματος  («θέματα») εντός ενός συνόλου 

δεδομένων και με αυτόν τον τρόπο να παράσχει γνωστική πρόσβαση σε συλλογικές 

σημασιοδοτήσεις και εμπειρίες (Braun&Clarke, 2006).  

Για την τριγωνοποίηση της ανάλυσης και στο πλαίσιο της προσέγγισης και ανάλυσης 

του δημοσιογραφικού δημόσιου λόγου, ακολουθούμε την τυπολογία των 

RichardsκαιMorris, σύμφωνα με την οποία ο λόγος  διακρίνεται  ανάλογα με τον 

τρόπο χρήσης των σημειωτικών συστημάτων(στο Πλειός, 2001:62). 

 Σύμφωνα με την τυπολογία των Richards και Morris, ο πρώτος τύπος λόγου, μπορεί 

να οριστεί  ως «πραγματιστικός». Πρόκειται για τον λόγο, ο οποίος είναι 
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προσανατολισμένος στα εξωτερικά γεγονότα και απέχει από στοιχεία 

υποκειμενικότητας. Ο πραγματιστικός λόγος, είναι συνώνυμος της πληροφοριακής 

γλώσσας (στο Πλειός, 2001:67-79). Ο δεύτερος τύπος λόγου, μπορεί να 

χαρακτηριστεί συμβατικά ως «νοηματικός».  Σε αυτόν τον τύπο λόγου, η σχέση 

μεταξύ του αναπαριστώμενου αντικειμένου και της αναπαράστασής του δεν υπακούει 

κατ’ ανάγκη την αρχή της πραγματικότητας.  Ο συντάκτης του νοηματικού λόγου 

διατυπώνει και διαμορφώνει το νόημα με ένα άγνωστο κώδικα. Η γλώσσα που 

χρησιμοποιεί είναι «καλλιτεχνική» (στο Πλειός, 2001:80,84). Ο τρίτος τύπος λόγου, 

χαρακτηρίζεται ως «προπαγανδιστικός». Πρόκειται για τον ενδιάμεσο λόγο, μεταξύ 

του πραγματιστικού και νοηματικού, προκύπτει ουσιαστικά από την σύνθεση αυτών 

των δυο. Ο προπαγανδιστικός λόγος επιδιώκει να πείσει τον αποδέκτη του και 

υποτάσσει στις καθιερωμένες και αποδεκτές από το κοινωνικό περιβάλλον αντιλήψεις 

αξίες και ιδέες (στο Πλειός, 2001:89,95).  Όλοι οι παραπάνω «λόγοι», δεν είναι παρά 

ιδεότυποι που αναφέρονται σε τρείς διαφορετικές ποιοτικά καταστάσεις του λόγου. 

Οι διάφορες μορφές του λόγου, όπως διαμορφώνονται ιστορικά, μπορούν να 

συνδυάζουν περισσότερες πτυχές από περισσότερους τύπους λόγου και όχι μόνο από 

έναν ( Πλειός, 2001:107). 
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3.1.1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

  Σε αυτό το σημείο της Εργασίας μου θ ήθελα ν αναδείξω το φωτογραφικό υλικό που 

έχω συλλέξει με σκοπό να προβληθεί και ν παρουσιαστεί το ερευνητικό υλικό της 

Εργασίας  που με εξυπηρέτησε συστηματικά  προς όφελος του επιτυχή σχεδιασμού 

της διπλωματικής εργασίας μου. Στην συνέχεια της εργασίας παρουσιάζεται και 

διατυπώνεται με αριθμημένη σειρά το φωτογραφικό υλικό. 
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Αριθμός Φύλλου 482  
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Αριθμός Φύλλου 505  

 

Αριθμός Φύλλου 514  
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Αριθμός Φύλλου 522  

 

Αριθμός Φύλλου 523  
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Αριθμός Φύλλου 530  



Θωμάς Δουμανίδης ΑΕΜ: 841 – Αναπαραστάσεις εκκλησιαστικών και θρησκευτικών 

θεμάτων στην εφημερίδα «Φωνή της Φλώρινας» 1960-1985 

 
 

54 
 

 

Αριθμός Φύλλου 543  

 

 

Αριθμός Φύλλου 545  
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Αριθμός Φύλλου 546  
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Αριθμός Φύλλου 548  

 

Αριθμός Φύλλου 591  
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Αριθμός Φύλλου 600  

 

Αριθμός Φύλλου 610  
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Αριθμός Φύλλου 614  

 

Αριθμός Φύλλου 614  
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Αριθμός Φύλλου 646  

 

Αριθμός Φύλλου 646  
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Αριθμός Φύλλου 705  

 

Αριθμός Φύλλου 710  
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Αριθμός Φύλλου 721  

 

Αριθμός Φύλλου 729  
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Αριθμός Φύλλου 755  

 

Αριθμός Φύλλου 757  
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Αριθμός Φύλλου 759  

 

Αριθμός Φύλλου 809  
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Αριθμός Φύλλου 814  

 

Αριθμός Φύλλου 816  
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Αριθμός Φύλλου 829  

 

Αριθμός Φύλλου 852  
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Αριθμός Φύλλου 868  

 

Αριθμός Φύλλου 883  
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Αριθμός Φύλλου 907  

 

 

Αριθμός Φύλλου 920  
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Αριθμός Φύλλου 926  
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3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ 

1. Η σεβάσμια μορφή του παπά και ο εθνικός ρόλος του στο χωριό  (Αρ. Φύλλου 1- 

Έτος 1962).  

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ – μικρογράμματη απόδοση τίτλου.ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ- Πρόκειται 

για αρηματική φράση-τίτλο, πουδομείται σε ουσιαστικά(και από 2 επίθετα 

«σεβάσμια», το οποίο είναι θηλυκό επίθετο και το επίθετο «εθνικός» που είναι 

αρσενικόκαι αποδίδουν σημασίες.  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-από τα επίθετα, τα οποία 

όπως έγραφε και ο (Μπαρτ, 1988:88-94) αποδίδουν ιδιότητες και στερεότυπα, 

προκύπτει ότι δίνεται έμφαση στην σεβάσμια προσωπικότητα του υποκειμένου 

(παπά) καθώς και στον εθνικό ρόλο του.ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Η αξία του ιερέα στα 

σύνορα και στην επαρχία την περίοδο του 1960.Σύμφωνα με την τυπολογία ανάλυσης 

του δημόσιου λόγου, ο τίτλος στο άρθρο αυτό προσλαμβάνεται ως δημόσιος 

πραγματιστικός και προπαγανδιστικός με έμφαση στο «ιερό και την εξουσία». 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

2. Eυχαί για το πάσχα από τον μητροπολίτη Φλωρίνης-Αλμωπίας και  Εορδαίας 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

(Αρ.Φύλλου 7- Έτος 1962). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ – μικρογράμματη και κεφαλαιογράμματη απόδοση 

τίτλου.ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-πρόκειται για αρηματική φράση με έμφαση στην 

θρησκευτική εορτή και στο μήνυμα –ευχολόγιο, που αποδίδεται σε καθαρεύουσα ως 

ουσιαστικό θηλυκό στον πληθυντικό αριθμό ΕΥΧΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΣΧΑ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ- ο πομπός των ευχών παρατίθεται στο τέλος της φράσης 

–τίτλου για να δοθεί έμφαση στο υποκείμενο, το οποίο αναγράφεται στα 

κεφαλαία.Πρόκειται για πραγματικό γεγονός.Έμφαση αποδίδεται στον τίτλο και στον 

γεωγραφικό προσδιορισμό της ενορίας που περιλαμβάνει την Φλώρινα-Αλμωπία.Η 

Αλμωπία είναι μια επαρχία του Νομού Πέλλας  που περιλαμβάνει τον ενοποιημένο 

Δήμο Αλμωπίας με έδρα την Αριδαία. Στα αρχαία χρόνια ο Δήμος Αλμωπίας 

συμπεριλαμβανόταν εκκλησιαστικά στην Μητρόπολη Φλώρινας (Χρυσοστόμου, 

1994: 25-30). Ο μητροπολίτης Βασίλειος διατέλεσε Μητροπολίτης Φλωρίνης από το 

1932 μέχρι το 1967και αποχώρησε λόγω ηλικίας με τον νόμο ΑΝ 3/1967  που 
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επέβαλε η δικτατορία το 1967(Κονιδιάρης,2017:10-12).ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- η ευχές του 

επώνυμου μητροπολίτη ως τίτλου διοίκησης. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο 

πραγματιστικός στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, την Αραμαϊκή 

λειτουργική γλώσσα.  

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

3. Εκδρομαί των κατηχητικών  (Αρ. Φύλλου 21-Έτος 1962). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ – μικρογράμματη απόδοση τίτλου.ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ –πρόκειται 

για αρηματική φράση, όπως και οι περισσότεροι τίτλοι στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων.  

Η λέξη εκδρομαί, θηλυκού γένους στο πληθυντικό αριθμό ονομαστική πτώση και 

συνοδεύεται από τη γενική των κατηχητικών. Τα κατηχητικά ιδρύθηκανπερίπου την 

δεκαετία του 1950 με σκοπό την εκκλησιαστική διακονία των νέων την πατρίδας μας 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ, προηγείται το ανάλαφρο, ψυχαγωγικό ουσιαστικό ΕΚΔΡΟΜΑΙ 

ως υποκείμενο και ακολουθεί η γενική ποιητικού αιτίου με έμφαση. Πρόκειται για 

πραγματικό γεγονός(Παλαιολόγος, 1977:3).ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- η αξία της κατήχησης 

και της χριστιανικής αγωγής. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός 

λόγος  στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησίας, την Αραμαϊκή λειτουργική 

γλώσσα. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

4. Tα εξωκλήσια-να επισκευασθή ο ναός  (Αρ. Φύλλου 24-΄Ετος 1962). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ – μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ – πρόκειται 

για ρηματική φράση με σενάριο: η λέξη υποκείμενο, εξωκλήσια είναι ουσιαστικό, 

ουδέτερου γένους, πληθυντικού αριθμούκαι δηλώνει το είδος του ναού.Ακολουθεί το 

μεταβατικό ρήμα σε προστακτική έγκλιση, που συνδηλώνει την μελλοντική 

πραγματοποίηση. Ο ναός  στο τέλος της πρότασης αποδίδει έμφαση στο καθήκον της 

επισκευής. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ  - απόδοση του τίτλου σε προστακτική σημαίνει 

τηνπροτροπή για επισκευές, παράγει πραγματιστικό λόγο στην Αραμαϊκή λειτουργική 

γλώσσα.ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ-  η αξία της ναοδόμησης. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι  

πραγματιστικός λόγος  στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησίας, την 

Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα.Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 
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5. OΜακάριος επισκέπτεται την Ελλάδα.  (Αρ. Φύλλου 28 -  Έτος 1962). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ – μικρογράμματη απόδοση τίτλου 

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ- πρόκειταιγια ρηματική φράση με υποκείμενο- επώνυμο άνδρα, 

γένους αρσενικού. Το ρήμα δράσης και μετάβασης, παράγει κίνηση και ακολουθεί ο 

γεωγραφικός προσδιορισμός σε αιτιατική. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-  Η λέξη Μακάριος 

είναι το ιστορικό υποκείμενο και περιγράφεται έναπραγματικό 

ιστορικόγεγονός.ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Η αξία της εκκλησιαστικής ηγετικής μορφής και η 

παρουσία του στην Ελλάδα.Ο Μακάριος ήταν αρχιεπίσκοπος της αυτοκέφαλης 

εκκλησίας της Κύπρου από το 1959 μέχρι το 1974 (Δρουσιώτης, 2010: 10-12) Ο 

λόγος είναι πραγματιστικός και προπαγανδιστικός λόγω της επωνυμίας του ισχυρού 

ανδρός. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

6. Από την φάτνη της Bηθλεέμ το θείον μήνυμα της χριστιανοσύνης  (Αρ. Φύλλου 

41-Έτος 1962).  

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ-μικρογράμματη απόδοση τίτλου.    ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ- πρόκειται 

για  α-ρηματική φράση. την φάτνη είναι ουσ. θηλυκού γένους στον ενικό αριθμό 

αιτιατικής πτώσης.  Της Βηθλεέμ είναι επίσης ουσ. θηλυκού γένους το οποίο το 

συναντάμε στον ενικό αριθμό και στην γενική πτώση του. Το μήνυμα είναι ουδέτερο 

γένος, ενικού αριθμού το οποίο το συναντάμε στην ονομαστική πτώση και τέλος της 

χριστιανοσύνης  είναι θηλυκού γένους, που εντοπίζεται στον ενικό αριθμό και σε 

πτώση γενική.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ – παράγεται μια μεταφορική θεολογική πρόταση. 

ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Η αξία του τόπου παραγωγής του θείου μηνύματος της 

χριστιανοσύνης.Ο λόγος είναι  πραγματιστικός. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου 
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7. Ετελέσθησαν τα εγκαίνια της αιθούσης διαλέξεων της Φιλόπτωχης Αδελφότητας 

(Αρ. Φύλλου 46 -  ΄Ετος  1963). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου.     ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ -ρηματική 

φράση  ετελέσθησαν,  που δηλώνει μια δραστηριότητα-πραγματοποίηση. Πολλά 

ουσιαστικά, «τα εγκαίνια, της αιθούσης, διαλέξεων και αδελφότητας» με έμφαση 

στην ιδιότητα που αποδίδεται με το επίθετο θηλυκού γένους της 

Φιλόπτωχης.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ- παράγεται σενάριο για πράξη που έχει 

ολοκληρωθεί.ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Εμφανίζεται η αξία της αποτελεσματικής 

διοργάνωσης των εγκαινίων της Φιλόπτωχης Αδελφότητας.Ο λόγος είναι  

πραγματιστικός. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

8. Μεταφέρθη εις  Φλώριναν το ΤίμιονΞύλον  (Αρ. Φύλλου 67 – Έτος 1963). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου.    ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ πρόκειται 

για μια ρηματική πρόταση με ουσιαστικά Φλώρινα και ξύλο, καθώς και το επίθετο 

τίμιο.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Ηλέξη-κλειδί ως σύμβολο θεολογικό και εκκλησιαστικό 

εμφανίζεται στο τέλος της φράσης και δηλώνει το υποκείμενο της πρότασης-

τίτλου.ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Εμφανίζεται ο εκκλησιαστικός κώδικας λόγω του Τιμίου 

Ξύλου. Σύμφωνα με την τυπολογία ανάλυσης του δημόσιου λόγου,ο λόγος που 

χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα επίσημη γλώσσα της 

ορθόδοξης εκκλησίας, την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα  

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου 

 

9. Εκυκλοφόρησε το ημερολόγιον του κ. Αθαν.Ρούκαλη αφιερομένον εις το Άγιο 

Όρος 

(Αρ. Φύλλου 91 - ¨Ετος  1963). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου.    ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-ρηματική 

πρότασηπου δίνει έμφαση στο ουδέτερο ουσιαστικό ενικού αριθμού ημερολόγιο του 
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Κ Αθανασίου ΡούκαληΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Το υποκείμενο της φράσης-τίτλου εκδίδει 

ημερολόγιο αφιερωμένο στο Άγιον Όρος, που είναι σύμβολο θεολογικό και 

εκκλησιαστικό. Πρόκειται για πραγματικό γεγονός ως εκδοτική 

δράση.ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- η αξία της κυκλοφορίας των ημερολογίων με αφιερωμένες 

δημοσιεύσεις προς το Άγιο Όρος. Ο Αθανάσιος Ρούκαλης ήταν διάκονος και ιερέας 

επί ΜητροπολίτουΒασιλείου. Διετέλεσε δεξί χέρι του τότε Μητροπολίτου και ψυχή 

της κατηχητικής κίνησης διευθύνων όλη τη κατηχητική προσπάθεια στη Φλώρινα 

(Ρούκαλης 2001 15-20) 

Σύμφωνα με την τυπολογία ανάλυσης του δημόσιου λόγου ο λόγος που 

χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα επίσημη γλώσσα της 

ορθόδοξης εκκλησίας, την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα, καθώς επίσης και ο 

προπαγανδιστικός λόγοςεξαιτίας της έκδοσης θρησκευτικού ημερολογίου προς τιμήν 

του Αγίου Όρους. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου 

  

 

10. Τα φιλανθρωπικά μας ιδρύματα-το θεάρεστον έργον του φιλόπτωχού ταμείου της 

ιεράς μητροπόλεως-φιλοδοξεί να ιδρύσει  άσυλο Αστέγων (Αρ. Φύλλου 105 - 

¨Ετος 1964). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου.  ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ Ρηματική 

πρόταση(φιλοδοξεί, ιδρύσει) η οποία αποτελείται από 6 ουσιαστικά(ιδρύματα, έργον, 

ταμείου, μητροπόλεως, άσυλο, αστέγων) και από 4 επίθετα (φιλανθρωπικά , 

θεάρεστον, φιλόπτωχου , ιεράς).Τα επίθετα αυτά προβάλλουν την εκκλησιαστική 

πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται από το ταμείο της Μητροπόλεως 

Φλωρίνης.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ  δεν υπάρχει υποκείμενο σε γενική 

πτώση.ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Εμφανίζεται η αξίας της δημιουργίας του ασύλου με σκοπό 

την εγκατάσταση αστέγων.Ως υποκείμενο η  λέξη Μητροπόλεως προσδοκεί να 

ιδρύσει ένα άσυλο για τους άστεγους, τονίζοντας έτσι το φιλανθρωπικό έργο της προς 

όφελος τον αδυνάτων. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε 
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καθαρεύουσα επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησίας, την Αραμαϊκή λειτουργική 

γλώσσα και αναφέρεται στην δράση της Μητρόπολης Φλώρινας. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου 

 

11. Ο εορτασμός της 100ετηρίδος της μονής του Αγίου Μάρκου  (Αρ. Φύλλου 105 - 

¨Ετος 1964). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ -Πρόκειται 

για Α-ρηματική φράση και δίνεται έμφαση στο ουσ. αρσενικού γένους εορτασμός 

της μονής του Αγίου Μάρκου.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Το υποκείμενο της μονής του 

Αγίου Μάρκου εντοπίζεται στο τέλος της πρότασης για να δώσει μεγαλύτερη έμφαση 

στην επέτειο των 100 χρόνων λειτουργίας της μονής.ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Η αξία της 

εορτής της Ιεράς Μονής Αγίου Μάρκου.Η ιερά Μονή αγίου Μάρκου Πρώτης 

ιδρύθηκε το 1864.Είναι χτισμένη στην οροσειρά του Βαρνούντος, σε υψόμετρο 959m 

και απέχει από την πόλη της Φλώρινας 10 λεπτά. Στον Μακεδονικό αγώνα η Μονή 

έγινε το καταφύγιο των Ελλήνων οπλαρχηγών. (Ρούκαλης2001:11-14).Oλόγος που 

χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα επίσημη γλώσσα της 

ορθόδοξης εκκλησίας, την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα  

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

12. Το εκκλησιαστικών παρελθόν του Νομού Φλωρίνης διαφωτίζει μια περίοδο δέκα 

αιώνων ελληνικής χριστιανικής ζωής. Έρευνα καθ. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

Κ. Νικ. Μουτσοπούλου  (Αρ. Φύλλου 117 - ¨Ετος 1964). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου.ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ Ρηματική 

πρόταση( διαφωτίζει) που δίνεται μεγαλύτερη σημασία στην φράση εκκλησιαστικών  

παρελθόν ουσ. ουδέτερου γένους. Με το θηλυκό ουσιαστικό περίοδος δηλώνεται τα 

χρόνια που ο Νομός έδρασε με βάση την χριστιανικότητα των πολιτών της 

περιοχής.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ   Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο υποκείμενο του 

εκκλησιαστικού παρελθόντος που καθόρισε την χριστιανική ζωή των πολιτών της 

Φλώρινας. Η δράση και το έργο της εκκλησίας διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην 
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ζωή των κατοίκων της περιοχής.ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Προβάλλεται η αξία του 

παρελθόντος και η  αναδρομή  δέκα αιώνων ελληνικής χριστιανικής  ζωής.Σύμφωνα 

με την τυπολογία ανάλυσης του δημόσιου λόγου ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο 

πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησίας, 

την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα, καθώς επίσης και προπαγανδιστικός λόγω  της 

ιδιαίτερης επωνυμίας  του προσώπου. 

Το άρθρο υπογράφει  Νίκος Μουτσόπουλος. 

Ο ομότιμος καθηγητής του Αρχιτεκτονικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Α.Π.Θ. Νικόλαος Μουτσόπουλος του Κωνσταντίνου, γεννήθηκε το 1927 στην 

Αθήνα.Είναι διπλωματούχος της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., όπου και δίδαξε 

κατ' ανάθεση το μάθημα της Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης.Έχει ασχοληθεί 

με τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και τη μελέτη της 

βυζαντινής και της παραδοσιακής κατοικίας και τέχνης(Μουτσόπουλος 1998:102-

103). 

 

13. Ένας μικρός απολογισμός πλούσια και εποικοδομητική  η δράση του 

Φιλόπτωχου ταμείου της Ιεράς ΜητροπόλεωςΦλωρίνης  (Αρ. Φύλλου 144 - 

΄Ετος 1965). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ  Α-ρηματική 

φράση-τίτλος με 2 σημαντικά επίθετα(πλούσια, εποικοδομητική) που 

συμπληρώνουν το θηλυκό ουσιαστικό δράση   με έμφαση στην αξία του Φιλόπτωχου 

ταμείου της Ιεράς Μητρόπολης Φλώρινας.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ  Αναδεικνύεται η 

δράση, το έργο και ο μικρός απολογισμός του υποκειμένου που δίνεται βαρύτητα στο 

τέλος της πρότασης-τίτλου. Εντοπίζεται ένα πραγματικό γεγονός.ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- 

Εντοπίζεται η αξία της δράσης και των ενεργειών του Φιλόπτωχου ταμείου της 

Μητρόπολης Φλώρινας.Oλόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε 

καθαρεύουσα επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησίας, την Αραμαϊκή λειτουργική 

γλώσσα, καθώς επίσης και προπαγανδιστικός λόγω των ιδιαίτερων ενεργειών της 

Ιεράς Μητρόπολης. 
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Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου.  

 

14. Ευχαίεπι του Αγίου Πάσχα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

(Αρ. Φύλλου 157 - ΄Ετος 1965). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ – μικρογράμματη και κεφαλαιογράμματη απόδοση 

τίτλου.ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ- πρόκειται α-ρηματική φράση με έμφαση στην 

θρησκευτική εορτή και στο μήνυμα ευχολόγιο ως ουσιαστικό θηλυκό στον 

πληθυντικό αριθμό ΕΥΧΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-ο πομπός των 

ευχών παρατίθεται στο τέλος της φράσης –τίτλου για να δοθεί έμφαση στο 

υποκείμενο. Πρόκειται επίσης για ένα πραγματικό γεγονός. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- - η αξία 

του επώνυμου μητροπολίτη ως τίτλου διοίκησης. Ο μητροπολίτης Βασίλειος 

διατέλεσε Μητροπολίτης Φλωρίνης από το 1932 μέχρι το 1967και αποχώρησε 

λόγω ηλικίας με τον νόμο ΑΝ 3/1967  που επέβαλλε η δικτατορία το 1967).ο 

λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα 

στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, την Αραμαϊκή λειτουργική 

γλώσσα(Κονιδιάρης, 2017: 10-12). 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

 

 

15. Ο πολιούχος  Άγιος Παντελεήμων ( Αρ. Φύλλου 169 - ¨Ετος  1965). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ  Α-

ρηματική φράση στην οποία αποδίδεται περισσότερη προσοχή στο ουσιαστικό 

αρσενικού γένους ο πολιούχος,που σημαίνει πως είναι ο προστάτης της πόλης 

της Φλώρινας.  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Το υποκείμενο εντοπίζεται στο τέλος της 

φράσης-τίτλου. Πρόκειται για ένα άγιο πρόσωπο το οποίο εμφανίζει την 
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ιδιότητα του πολιούχου στην περιοχή της Φλώρινας. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Η αξία 

της αγίας προσωπικότητας του Άγιου Παντελεήμονα. Ο μεγαλομάρτυρας της 

Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 27 Ιουλίου. 

ΟΠαντολέων, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, καταγόταν από τη 

Νικομήδεια της Μικράς Ασίας. Ο πατέρας του Ευστόργιος ήταν ειδωλολάτρης 

και η μητέρα του Εύβουλη χριστιανή. Βαπτίστηκε χριστιανός από τον ιερέα 

και γιατρό της πόλης Ερμόλαο κι έλαβε το όνομα Παντελεήμων. Ο 

Παντελεήμων ήταν γιατρός στο επάγγελμα και θεράπευε τους αρρώστους του 

χωρίς αμοιβή, γι’ αυτό κατατάσσεται στη χορεία των αγίων, που 

ονομάζονται «Ανάργυροι». Μαρτύρησε με αποκεφαλισμό επί ρωμαίου 

αυτοκράτορος Μαξιμιανού (286-305).Ο  λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο 

πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα στην επίσημη γλώσσα της 

ορθόδοξης εκκλησία, την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα, καθώς επίσης και 

προπαγανδιστικός λόγω της επωνυμίας του πολιούχου της Φλώρινας.  

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

16. Το σκάφος της εκκλησίας κλυδωνίζεται επικίνδυνα  (Αρ. Φύλλου 181 - ΄Ετος 

1965). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Ρηματική 

φράση(κλυδωνίζεται) που δίνεται έμφαση στο  ουσιαστικό ουδέτερου γένους σκάφος 

σε συνδυασμό με το ουσιαστικό  θηλυκό γενικής πτώσης της εκκλησίας. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Ο τίτλος-πρόταση δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στο υποκείμενο 

της πρότασης το οποίο φαίνεται πως περνάει ιδιαίτερες δοκιμασίες. Εμφανίζεται μια 

μεταφορική πρόταση. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Εντοπίζεται η αξία της  προσπάθειας  ώστε η 

εκκλησία να ανακάμψει και ν πετύχει τους σκοπούς της.Ο λόγος είναι 

πραγματιστικός λόγος σε δημοτική απόδοση  

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

17. Εθεμελιώθη ο νέος ναός της Αγίας Παρασκευής  (Αρ. Φύλλου 220 – Έτος 

1966). 

https://www.sansimera.gr/almanac/2707
https://www.sansimera.gr/articles/792
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ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Ρηματική 

φράση(εθεμελιώθη) που δηλώνει την υλοποίηση του στόχου της ανέγερσης του ναού 

και αποτελείται από το επίθετο(νέος) και το ουσιαστικό (ναός) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-ο 

τίτλος-πρόταση δίνει μεγαλύτερη βάση στο υποκείμενο της φράσης π είναι 

τοποθετημένο στο τέλος της πρότασης.  Πρόκειται για ένα πραγματικό 

γεγονός.ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Η αξία της αναδόμησης.Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι 

ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα στην επίσημη γλώσσα της 

ορθόδοξης εκκλησία, την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

18. Ομογενείς εκ Κλαδορράχης  προσέφεραν 365 δολλάρια δια την επισκευήν του 

καμπαναριού της εκκλησίας του χωριού (Αρ. Φύλλου 246 - ΄Ετος 1967). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Ρηματική 

πρόταση(προσέφεραν) που  εδώ φυσικά αναφέρεται ή αφιλοκερδώς κίνηση του 

αρσενικού ουσιαστικού πληθυντικού αριθμού (ομογενείς) για τη επισκευή-

συντήρηση του ουδέτερου ουσιαστικού (καμπαναριού).ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Ο 

τίτλος-πρόταση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους δύο ετερόπτωτους προσδιορισμούς 

(την επισκευήν του καμπαναριού, της εκκλησίας του χωριού) .Πρόκειται για ένα 

πραγματικό γεγονός ,αποδεικνύοντας την στήριξή τους προς την τοπική 

εκκλησία.ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Παράγεται η αξία της προσφοράς με σκοπό την επισκευή 

του καμπαναριού. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε 

καθαρεύουσα γλώσσα στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, την Αραμαϊκή 

λειτουργική γλώσσα. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

19. Η επιτροπή Αγίου Χαραλάμπους προσεφέρειν διάφορα ποσά είς την Αγ. 

Παρασκευήν και Αγίου Φανούριον  (Αρ. Φύλλου 249 – Έτος 1967). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου.  ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-

ΡηματικήΠρόταση (προσεφέρειν) με το θηλυκό ουσιαστικό (επιτροπή) να  
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υποστηρίξει οικονομικά τις δύο εκκλησίες ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ  -Στον τίτλο δίνεται 

βαρύτητα στο οικονομικό βοήθημα του υποκειμένου(επιτροπή Αγίου 

Χαραλάμπους) προς τις δύο εκκλησίες. Πρόκειται για πραγματικό γεγονός το οποίο 

αποδεικνύει για άλλη μια φορά την έμπρακτη στήριξή προς τις δύο 

εκκλησίες.ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Παράγεται η αξία της προσφοράς.Ο λόγος που 

χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα στην 

επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα, 

καθώς επίσης και προπαγανδιστικός λόγο της προσφοράς της επιτροπής του Αγίου 

Χαραλάμπους.  

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

20. Απεχώρησεν λόγω ηλικίας ο Μητροπολίτης Φλωρίνης κ.κ Βασίλειος  (Αρ. 

Φύλλου 253 - ΄Ετος 1967). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Ρηματική 

Πρόταση(απεχώρησεν)  που δίνεται βασική προσοχή στο ρήμα απεχώρησεν αλλά και 

στο ουσιαστικό Μητροπολίτης. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ -Δίνεται βαρύτητα στο 

υποκείμενο της πρότασης –τίτλου που βρίσκεται στο τέλος της πρότασης. Το γεγονός 

αυτό αποδεικνύει την εκκλησιαστική-θρησκευτική πραγματικότητα. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- 

Προβάλλεται ένα πραγματικό γεγονός. Ο μητροπολίτης Βασίλειος διατέλεσε 

Μητροπολίτης Φλωρίνης από το 1932 μέχρι το 1967και αποχώρησε λόγω ηλικίας με 

τον νόμο ΑΝ 3/1967  που επέβαλλε η δικτατορία το 1967(Κονιδιάρης, 2017: 10-12). 

Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα 

στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, την Αραμαϊκή λειτουργική Το άρθρο 

υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

21. ΄Αξιουποιμενάρχου έχει ανάγκην η ΜητρόπολιςΦλωρίνης ( Αρ. Φύλλου 255 - 

΄Ετος 1967). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-ρηματική 

πρόταση στην οποία εμφανίζεται το βοηθητικό ρήμα έχω με έμφαση  στο αρσενικό 
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ουσιαστικό ποιμενάρχου, καθώς και στον επίθετο άξιος.  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Η 

φράση-τίτλος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο υποκείμενο της πρότασης που 

εντοπίζεται στο τέλος της πρότασης. Στην πρόταση προκύπτουν κάποια στερεότυπα 

καθώς και κάποιες ιδιότητες εξαιτίας του επιθέτου της πρότασης. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- 

Εμφανίζεται ο κώδικας της αξίας.Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο 

πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης 

εκκλησία, την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

22. Aνοιχτή επιστολή Φιλόθρησκων Φλωρίνης προς τον τοποτηρητήν της 

Μητροπόλεως Φλωρίνης (Αρ. Φύλλου 255 – Έτος 1967). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Α-ρηματική 

πρόταση-τίτλος που σημαντικότερη αναφορά γίνεται στο θηλυκό ουσιαστικό 

επιστολή του αρσενικού πληθυντικού αριθμού φιλόθρησκων.   ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-

Η φράση τίτλος δίνει μεγαλύτερη έμφαση   προς τον  πομπό  της επιστολής που είναι 

το αντικείμενο προς τον δέκτη της επιστολής που είναι το υποκείμενο. Στην πρόταση-

τίτλος συμβολίζεται ένα πραγματικό γεγονός. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Εντοπίζεται ο 

κώδικας της επικοινωνίας. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός 

λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, την 

Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

23. Ο Αρχιμανδρίτης κ Αυγ. Καντιώτης εξελέγη Μητροπολίτης ΦΛΏΡΊΝΗΣ (Αρ. 

Φύλλου 265 – Έτος 1967). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ – μικρογράμματη και κεφαλαιογράμματη απόδοση τίτλου. 

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-  Ρηματική πρόταση-τίτλος(εξελέγη) που περιέχει το αρσενικό 
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ουσιαστικό αρχιμανδρίτης. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ -Το υποκείμενο της πρότασης είναι 

αυτό π καθορίζει την ουσιώδη σημασία της φράσης-τίτλου. Η πρόταση αποδεικνύει 

ένα πραγματικό γεγονός, καθώς και το πρόσωπο του Καντιώτη που αποτελεί ένα 

εκκλησιαστικό-θρησκευτικό σύμβολο για την τοπική παράδοση της Φλώρινας. 

ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Εντοπίζεται το θέμα της εκλογής. Ο Αυγουστίνος Καντιώτης (20 

Απριλίου 1907 - 28 Αυγούστου 2010) ήταν Έλληνας Ορθόδοξος επίσκοπος που 

διετέλεσε Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας από το 1967 έως και το 

2000(Γεωργακοπούλου2010:2-3). 

Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός και ο προπαγανδιστικός λόγος, 

λόγο της αναφοράς στο σεβάσμιο πρόσωπο του Καντιώτη. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

24. Μεγαλοπρεπώς και παρουσία επισήμων και χιλιάδων πιστών εγένετο η 

ενθρόνισις του Μητροπολίτου κ.κ Αυγουστίνου (Αρ. Φύλλου 269 – Έτος 

1967). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Ρηματική 

πρόταση-τίτλος(εγένετο) ή οποία δίνει έμφαση στο σύνθετο επίρρημα 

μεγαλοπρεπώς  και στην φράση επίσημων και χιλιάδων πιστών. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Το υποκείμενο της πρότασης βρίσκεται στο τέλος της πρότασης 

και αποτελεί το βασικό στοιχείο του τίτλου. Αποτελεί πραγματικό γεγονός η τεράστια 

προσέλευση του κόσμου στην ιδιαίτερη ενθρόνιση του Καντιώτη η οποία τελέστηκε 

μετά τιμών, καθώς επίσης και η ανυπομονησία του κόσμου για αυτήν την τελετή. 

ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Εντοπίζεται το ζήτημα της ενθρόνισης του νέου Μητροπολίτη. 

Ο Αυγουστίνος Καντιώτης (20 Απριλίου 1907 - 28 Αυγούστου 2010) 

ήταν Έλληνας Ορθόδοξος επίσκοπος που διετέλεσε Μητροπολίτης Φλωρίνης, 

Πρεσπών και Εορδαίας από το 1967 έως και το 2000 (Γεωργακοπούλου,  2010:2-3).Ο  

λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα, 
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ενώ εμφανίζονται στοιχεία προπαγανδιστικού λόγου εξαιτίας της ισχυρής επωνυμίας 

του προσώπου.  

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

25. Την Πέμπτην επεσκέφθη την Φλώριναν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης 

Ελλάδος κ.κΙΕΡΩΝΥΜΟΣ (Αρ. Φύλλου 274 – Έτος 1967). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ – μικρογράμματη και κεφαλαιογράμματη απόδοση 

τίτλου.ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ- Ρηματική πρόταση (επεσκέφθη) που συνοδεύεται και 

ταυτόχρονα δίνει βαρύτητα  στο ουσιαστικό αρσενικού γένους 

αρχιεπίσκοπος.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Ο Επισκέπτης-υποκείμενο βρίσκεται στο τέλος 

της πρότασης για να δοθεί έμφαση στο υποκείμενο. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Αποτελεί ένα 

πραγματικό γεγονός. Ο Ιερώνυμος Κοτσώνης (1905 - 15 Νοεμβρίου 1988) 

ήταν Έλληνας θεολόγος και καθηγητής Πανεπιστημίου, ο οποίος 

διετέλεσε αρχιεπίσκοπος Αθηνών κατά τη διάρκεια της χούντας των 

συνταγματαρχών(Κούκουνα2007:51-55). 

Ο  λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος, καθώς επίσης εντοπίζετε 

και ο προπαγανδιστικός λόγο της ισχυρής εκκλησιαστικής προσωπικότητας καθώς 

επίσης και της  έμφασης που αποδίδεται στην περιοχή της Φλώρινας. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

 

26. Με ωραίας εθνικάς  εκδηλώσεις εώρτασε η Φλώρινα το εορταστικό νεθνικόν 

τρίπτυχον. (Αρ. Φύλλου 326 – Έτος 1968).  

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Ρηματική 

πρόταση( εώρτασε) που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο ουδέτερο ουσιαστικό 

τρίπτυχον και το επίθετο εθνικόν. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ- Όλη η ουσία της πρότασης 
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εμφανίζεται στο τέλος της πρότασης στο αντικείμενο τρίπτυχον καθώς και στα δυο 

επίθετα που προηγούνται(εορταστικόν,εθνικόν).Αποτελεί ένα πραγματικό γεγονός με 

ιδιαίτερη τιμή στο εθνικό τρίπτυχο. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Παράγεται η θρησκευτικότητα 

και ο πατριωτισμός στην πρόταση-τίτλος.Oι λόγοι που χρησιμοποιούνται  στον τίτλο 

είναι ο πραγματιστικός λόγος και ο προπαγανδιστικός λόγος εξαιτίας την 

πραγματοποίηση εθνικών εκδηλώσεων προς τιμή του εθνικού τρίπτυχου.  

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

27. Εκδήμησε εις κύριον ο Γερμανός Χρηστίδης (Αρχιμανδρίτης) (Αρ. Φύλλου 

332 - ΄Ετος 1968). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Ρηματική 

πρόταση( εκδήμησε) που αναφέρεται στο πρόσωπο του αρσενικού ουσιαστικού 

(Αρχιμανδρίτης). ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ- Η πρόταση αναφέρεται στο στο υποκείμενο 

της φράσης-τίτλου που εμφανίζεται στο τέλος. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Παρουσιάζεται ένα 

πραγματικό γεγονός. Ο αρχιμανδρίτης Γερμανός γεννήθηκε στο χωριό  Μαυροχώρι 

της Καστοριάς, το 1883. Το όνομά του ήταν Δημήτριος και έμαθε τα πρώτα του 

γράμματα εδώ «από φωτισμένους Καστοριανούς δασκάλους της εποχής του( 

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ- ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ1968: 12-15). 

Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα, 

καθώς και ο προπαγανδιστικός εξαιτίας του ονόματος του Αρχιμανδρίτη. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

28. Η εκκλησούλα της Αγίας Κυριακής  (Αρ. Φύλλου 341 -  Έτος 1968). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-α-ρηματική 

πρόταση-τίτλος η οποία αποτελείται από το θηλυκό ουσιαστικό υποκοριστικό της 
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εκκλησίας( εκκλησούλα). ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Αποτελείται από τον ετερόπτωτο 

προσδιορισμό που φανερώνει τον κτήτορα. Επίσης αναδεικνύεται ένα πραγματικό 

γεγονός. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Παρουσιάζεται ο εκκλησιαστικός κώδικας. Ο λόγος που 

χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα στην 

επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

 

29. Ανεχώρησεν  ο πρωτοπρεσβύτερος κ. Αθανάσιος Ρούκαλης (Αρ. Φύλλου 343 

– Έτος 1969). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου.   ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Ρηματική 

πρόταση που συναντάμε το αρσενικό ουσιαστικό  πρωτοπρεσβύτερος. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ -Το υποκείμενο της πρότασης είναι το βασικό σημείο της και το 

συναντάμε στο τέλος της πρότασης, ώστε ν δοθεί περισσότερη βαρύτητα. 

ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Αποτελεί ένα πραγματικό γεγονός. Ο κ Αθανάσιος Ρούκαλης ήταν 

διάκονος και ιερέας επί Μητροπολίτου Βασιλείου. Διετέλεσε δεξί χέρι του τότε 

Μητροπολίτου (του οποίου συνέγραψε και τη βιογραφία η οποία δυστυχώς δεν 

εξεδόθη εισέτι) και ψυχή της κατηχητικής κίνησης διευθύνων όλη τη κατηχητική 

προσπάθεια στη Φλώρινα(Ρούκαλης 2001:82-85). 

0ι 2 λόγοι που χρησιμοποιούνται είναι ο πραγματιστικόςκαι ο προπαγανδιστικός 

λόγος που εντοπίζεται εξαιτίας της  αξίας του εκκλησιαστικού ονόματος. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου 

 

30. Εξεδήμησεν εις κύριον ο Πρώην Φλωρίνης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (Αρ. Φύλλου 359 – 

Έτος 1969). 
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ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ – μικρογράμματη και κεφαλαιογράμματη απόδοση 

τίτλου.ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ- Ρηματική πρόταση (εξεδήμησεν) με το αμετάβλητο 

επίθετο πρώην στο τέλος της πρότασης-τίτλου. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ -Το υποκείμενο 

της πρότασης-τίτλου εμφανίζεται στο τέλος, για ν δοθεί περισσότερη έμφαση και 

ουσία στην πρόταση. Αποτελεί πραγματικό γεγονός με έμφαση στην απώλεια του 

πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης Βασίλειο. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- . Αποτελεί ένα 

πραγματικό γεγονός με έμφαση στην απώλεια της προηγούμενης εκκλησιαστικής 

τοπικής διοίκησης. Ο μητροπολίτης Βασίλειος διατέλεσε Μητροπολίτης Φλωρίνης 

από το 1932 μέχρι το 1967και αποχώρησε λόγω ηλικίας με τον νόμο ΑΝ 3/1967  που 

επέβαλλε η δικτατορία το 1967(Κονιδιάρης, 2017:10-12). 

Οι 2 λόγοι που χρησιμοποιούνται είναι ο πραγματιστικός και ο προπαγανδιστικός 

λόγος που εντοπίζεται εξαιτίας της  ισχυρής εκκλησιαστικής επιρροής της 

προσωπικότητας του Βασιλείου. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

31. Ο ΦΣΦ Αριστοτέλης  ετίμησε την μνήμην του ευεργέτου του Γερμανού 

Χρηστίδη(Αρ. Φύλλου 382 – Έτος 1969). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για  Ρηματική πρόταση(ετίμησε) που  δίνεται έμφαση στο θηλυκό ουσιαστικό ενικού 

αριθμού μνήμη.    ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ  Το πρόσωπο που τιμάται εμφανίζεται στο 

τέλος της πρότασης για να δώσει  έμφαση στο υποκείμενο.    ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ-

Πρόκειται για ένα πραγματικό γεγονός που με ιδιαίτερες τιμές για την προσφορά του 

Γερμανού Χρηστίδη. Ο Αρχιμανδρίτης Γερμανός Χρηστίδης (1883-1968), γνωστός 

σε όλους με το όνομα Παπαχρηστίδης. Ο Παπαχρηστίδης είχε γεννηθεί σε ένα χωριό 

της Καστοριάς. ΄Ηταν απόφοιτος της περίφημης Θεολογικής Σχολής της Χάλκης  

(1912), που δυστυχώς σήμερα δεν λειτουργεί. Έχει παρακολουθήσει και διδαχτεί 3 

ξένες γλώσσες (Γαλλικά, Γερμανικά, Τουρκικά) και ήταν καθηγητής  της Θεολογίας 
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στο Γυμνάσιο της Φλώρινας. Στην Φλώρινα, την οποία αγάπησε με πάθος, είχε 

εγκατασταθεί από την εποχή του Α΄ παγκοσμίου πολέμου (1915), την αγάπη του δε 

αυτή του την ανταπέδιδαν όλοι οι Φλωρινιώτες και σήμερα,τον θυμούνται  με 

ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερε στην πόλη μας.  Η γενναία δωρεά του προς τον 

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», υπήρξε η βάση για να ανεγερθεί το σημερινό του κτίριο 

(Βογιατζής 2013: 1-2). 

 

Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα 

Επίσης εμφανίζεται και ο νοηματικός αλλά και ο προπαγανδιστικός λόγο της 

επωνυμίας του ευεργέτη του συλλόγου. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

32. Φλώρινα, η πόλις της Παναγίας  (Αρ. Φύλλου 447 – Έτος 1971). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για α-ρηματική πρόταση με έμφαση στην πόλη της Φλώρινας και στο θηλυκό 

ουσιαστικό ενικού αριθμού ή πόλις. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Το υποκείμενο εμφανίζεται 

στην αρχή της πρότασης και στο τέλος εντοπίζεται και ο ετερόπτωτος προσδιορισμός 

του κτήτορα. Όπως αντιλαμβανόμαστε παράγεται μια μεταφορική θεολογική 

πρόταση-τίτλος. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Στον τίτλο παρουσιάζεται μια μεταφορικά 

θεολογική πρόταση-τίτλος με ιδιαίτερη σημασία στην κατοχή της πόλης από την 

Παναγία.Oλόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα 

γλώσσα στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, την Αραμαϊκή λειτουργική 

γλώσσα. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 
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33. Εγκαινιάζεται το Μητροπολιτικόν Μέγαρον (Αρ. Φύλλου 479 - ΄Ετος 1971). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ -Πρόκειται 

για ρηματική πρόταση(εγκαινιάζεται) που αναφέρεται στο ουδέτερο ουσιαστικό 

ενικού αριθμού Μέγαρον. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ -Στην πρόταση-τίτλος το αντικείμενο 

εμφανίζεται στο τέλος της πρότασης. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Εντοπίζεται ένα πραγματικό 

γεγονός. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα 

γλώσσα. Επίσης μπορεί να σημειωθεί πως εμφανίζεται και  ο νοηματικός λόγος, λόγο 

της εορταστικής διαδικασίας των εγκαινίων.   

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

34. Ο Σωματάρχης Κ Δαμπάσης ενεκαινίασε το Μητροπολιτικόν Μέγαρον 

Φλωρίνης (Αρ. Φύλλου 480 – Έτος 1971). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-

Προβάλλεται μια ρηματική πρόταση που αναφέρεται στο αρσενικό ουσιαστικό 

σωματάρχης και στο ουδέτερο ουσιαστικό μέγαρο.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Εντοπίζουμε 

το υποκείμενο στην αρχή της πρότασης και το αντικείμενο στο τέλος της, όπως 

συμβαίνει σε κάθε κύρια πρόταση. Η πρόταση-τίτλος αποτελεί πραγματικό γεγονός 

και αναφέρεται στην επίσκεψη του σωματάρχη με σκοπό τα εγκαίνια του 

Μητροπολιτικού Μεγάρου.Οι λόγοι που χρησιμοποιούνται είναι ο πραγματιστικός 

λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα καθώς επίσης και ο προπαγανδιστικός που 

αποδίδεται στην αξιωματική ηγεσία. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 
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35. Ο εορτασμός των τριών ιεραρχών  (Αρ. Φύλλου 496 - ΄Ετος 1972). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για α-ρηματική πρόταση που με βαρύτητα στο αρσενικό ουσιαστικό αρσενικό ενικού 

αριθμού εορτασμός. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Πρόκειται για ετερόπτωτο προσδιορισμό 

της ιδιότητας .Αναφέρεται σε μια θρησκευτική εορτή προς τους τρεις ιεράρχες. 

Αποτελεί πραγματικό γεγονός. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Εντοπίζεται η αξία της διαχρονικής 

θρησκευτικής εορτής.Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε 

καθαρεύουσα γλώσσα στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, καθώς επίσης 

και νοηματικός λόγο των εορταστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

  

 

 

36. Τελεταί κατηχητικών  σχολείων Αμυνταίου  (Αρ. Φύλλου 513 - ΄Ετος 1972). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου.    ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ  Πρόκειται 

για α-ρηματική πρόταση-τίτλος που αναφέρεται στο θηλυκό ουσιαστικό πληθυντικού 

αριθμού τελεταί. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Εδώ συναντάμε έναν ετερόπτωτο προσδιορισμό 

της ιδιότητας στην αρχή της πρότασης. Αναπαριστάται ένα πραγματικό γεγονός και 

δίνεται βαρύτητα στις ιδιαίτερες εκδηλώσεις που πραγματοποιούν τα κατηχητικά 

σχολεία στην περιοχή του Αμυνταίου. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- η αξία της κατήχησης και της 

χριστιανικής αγωγής. Τα κατηχητικά ιδρύθηκαν περίπου την δεκαετία του 1950 με 

σκοπό την εκκλησιαστική διακονία των νέων την πατρίδας μας (Παλαιολόγος, 

1977:3). 

Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα 

στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 
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37. Εορταστικαί εκδηλώσεις  επί την εορτή  του ιερού Αυγουστίνου (Αρ. Φύλλου 

514 – Έτος 1972). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για α-ρηματική πρόταση τίτλος που αναφέρεται στο θηλυκό ουσιαστικό πληθυντικού 

αριθμού εκδηλώσεις και στο θηλυκό ουσιαστικό ενικού αριθμού 

εορτή.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ Αναφέρεται στις εκδηλώσεις που γίνονται προς τιμήν του 

υποκειμένου της πρότασης-τίτλος που συναντάμε στο τέλος της πρότασης. Πρόκειται 

για ένα πραγματικό γεγονός. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Αποτελεί ένα πραγματικό γεγονός με 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην θρησκευτική εορτή. Ο Αυγουστίνος Καντιώτης (20 

Απριλίου 1907 – 28 Αυγούστου 2010) ήταν Έλληνας Ορθόδοξος επίσκοπος που 

διετέλεσε Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας από το 1967 έως και το 

2000 (Γεωργακοπουλου2010:2-3).  

 

Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα 

στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, καθώς επίσης και προπαγανδιστικός 

λόγο της ιδιαίτερης επωνυμίας του Καντιώτη. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

38. Εγκαινιάσθη ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος  (Αρ. Φύλλου 

520- Έτος 1972). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για ρηματική πρόταση (εγκαινιάσθη) που αναφέρεται στο αρσενικό ουσιαστικό 

ενικού αριθμού ναόςκαι στο επίθετο Μητροπολιτικός. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-

Αναφέρεται στο αντικείμενο της πρότασης που αναγράφεται στο τέλος της πρότασης 

για ν δοθεί έμφαση στον Ναό. Πρόκειται για ένα πραγματικό γεγονός με βαρύτητα 

στα εγκαίνια του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Παντελεήμονα. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- 
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Εμφανίζεται ένα πραγματικό εκκλησιαστικό γεγονός. Η Ιερά 

ΜητρόπολιςΦλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας εδρεύει στην Φλώρινα. Στην 

Μητρόπολη υπάγονται εκκλησιαστικά η πόλη της Φλώρινας και η ευρύτερη περιοχή 

της, η Πτολεμαΐδα και η ιστορική περιοχή της Εορδαίας η οποία ανήκει διοικητικά 

στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, καθώς και η περιοχή των Πρεσπών. Ο 

Μητροπολιτικός Ναός της πόλεως Φλώρινας είναι αφιερωμένος στον Άγιο 

Παντελεήμονα. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε 

καθαρεύουσα γλώσσα στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, την Αραμαϊκή 

λειτουργική γλώσσα 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

39. Ο νέος λαμπρός Μητροπολιτικός Ναός  (Αρ.Φύλλου 522 – Έτος 1972). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για  α-ρηματική πρόταση που αναφέρεται στο αρσενικό ουσιαστικό ενικού αριθμού 

Ναός, συνοδευόμενο από τα επίθετα νέος και λαμπρός. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-

Αναφέρεται στο υποκείμενο της πρότασης που παρουσιάζεται στο τέλος της 

πρότασης. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- . Παρουσιάζεται ένα πραγματικό γεγονός και αναφέρεται 

στην ανακατασκευή του νεοσύστατου Μητροπολιτικού Ναού. Ο λόγος που 

χρησιμοποιείται  είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα στην 

επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

40. 2.500.000 δρχ δια την ανέγερσιν απόπεράτωσιν και επισκευήν Ι.Ναού. (Αρ. 

Φύλλου 539 - ΄Ετος 1972 ). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για α-ρηματική πρόταση που αναφέρεται στα 3 θηλυκά ουσιαστικά ενικού αριθμού 
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ανέγερση, αποπεράτωση και επισκευή. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Γίνεται αναφορά στο 

υποκείμενο της πρότασης-τίτλου  το οποίο  εμφανίζεται στο τέλος της πρότασης έτσι 

ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Προκύπτει επίσης ένα πραγματικό γεγονός με την 

συνάντηση 3 ουσιαστικών(ανέγερση, αποπεράτωση και επισκευή) που ενεργούν  

μαζί με στόχο την λειτουργία του Ιερού Ναού.ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Αναφέρεται στην 

αξία της δωρεάς με σκοπό την ανακατασκευή. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο 

πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης 

εκκλησία, την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

 

 

 

 

41. Μια λαμπρά πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως ( Αρ.Φύλλου 540 – Έτος 

1972) 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ- Πρόκειται 

για α-ρηματική πρόταση δίνει περισσότερη προσοχή στο θηλυκό ουσιαστικό ενικού 

αριθμού πρωτοβουλία, συνοδευόμενο από το επίθετο λαμπρά. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ -

Στην πρόταση-τίτλος εντοπίζουμε το υποκείμενο και πάλι στο τέλος της πρότασης, με 

σκοπό την βαρύτητα που δίνεται εκεί. Προκύπτει μια ξεχωριστή αυτόβουλη ενέργεια 

της Ιεράς Μητρόπολης. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Αποτελεί ένα πραγματικό γεγονός. Ο  λόγος 

που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα στην 

επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησίας. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 
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42. Ετελέσθη δοξολογία επί τω νεω ετει ( Αρ.Φύλλου 543 – Έτος 1973). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για ρηματική πρόταση (ετελέσθη) που αναφέρεται στο θηλυκό ουσιαστικό ενικού 

αριθμού δοξολογία. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ  Στην πρόταση-τίτλος δεν εντοπίζεται 

υποκείμενο, αλλά η λέξη-κλειδί είναι το αντικείμενο δοξολογία .Προκύπτει ένα 

πραγματικό γεγονός με έμφαση στην εκκλησιαστική ακολουθία-τελετή που 

πραγματοποιήθηκε το νέο έτος. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Εντοπίζεται ένα πραγματικό 

εκκλησιαστικό γεγονός. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος 

σε καθαρεύουσα γλώσσα στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησίας. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

43. Πρωτοχρονιάτικομήνυμα του Σεβασμιότατου προς τα απόδημα αδέλφια μας 

(Αρ. Φύλλου 545 – Έτος 1973. 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για α-ρηματική φράση-τίτλος που εντοπίζεται το ουδέτερο ουσιαστικό ενικού 

αριθμού μήνυμα   με έμφαση στο εορταστικό μήνυμα. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-

Αναφέρεται στο υποκείμενο της πρότασης το οποίο μεταφέρει το μήνυμα-ευχή προς 

το αντικείμενο της πρότασης. Πρόκειται για αληθές-πραγματικό γεγονός που 

αναδεικνύει της έμπρακτη αγάπη και στήριξη προς τους Φλωρινιώτες που βρίσκονται 

στο εξωτερικό. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Εντοπίζεται η αξία της επικοινωνίας. Ο λόγος που 

χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα στην 

επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησίας, την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ (ΔΙΤΟΜΗ 

ΧΑΡΤΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ) , ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ , 2016 

  

 



Θωμάς Δουμανίδης ΑΕΜ: 841 – Αναπαραστάσεις εκκλησιαστικών και θρησκευτικών 

θεμάτων στην εφημερίδα «Φωνή της Φλώρινας» 1960-1985 

 
 

93 
 

 

44. Ο ΄Ελληνιερεύς (Αρ. Φύλλου 593 – Έτος 1974). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για α-ρηματική πρόταση που αναφέρεται στο αρσενικό ουσιαστικό ενικού αριθμού 

ιερεύς. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Η πρόταση-τίτλος σε παραπέμπει στο υποκείμενο της 

πρότασης το οποίο το συναντάμε στο τέλος της πρότασης. Μια μικρή πρόταση-τίτλος 

που αναφέρεται στην ιδιότητα του Έλληνα Ιερέα. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Εντοπίζεται ο 

εκκλησιαστικός κώδικας. 

Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος, καθώς γίνεται μια απλή 

αναφορά στον ιερέα της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

45. Ο Σεβασμιότατος εις  Πρέσπαν(Αρ. Φύλλου 610 – Έτος 1974). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Εδώ 

συναντάμε μια α-ρηματική πρόταση που εμφανίζεται το αρσενικό ουσιαστικό ενικού 

αριθμού Σεβασμιότατος. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Το υποκείμενο εντοπίζεται στην αρχή 

της πρότασης-τίτλου, ενώ στο τέλος της συναντάμε τον γεωγραφικό προσδιορισμό 

στον οποίο παραβρίσκεται το υποκείμενο. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Αποτελεί ένα πραγματικό 

γεγονός με σημασία στην επίσκεψη. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο 

πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης 

εκκλησία, την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα. Επίσης εμφανίζεται και το είδος του 

προπαγανδιστικού λόγου, εξαιτίας της παρουσίας του ιδιαίτερου προσώπου. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 
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46. Ευχαί προς τον εορτάζοντα Μητροπολίτη μας κ.κ Αυγουστίνο (Αρ. Φύλλου 

614 – Έτος 1974). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-πρόκειται α-

ρηματική φράση με έμφαση στην ονομαστική εορτή και στο μήνυμα ευχολόγιο ως 

ουσιαστικό θηλυκό στον πληθυντικό αριθμό ΕΥΧΑΙ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ Ο Δέκτης 

των ευχών παρατίθεται στο τέλος της πρότασης-τίτλου για να δοθεί βαρύτητα στο 

Αντικείμενο. Στον τίτλο αναπαριστάται ένα πραγματικό γεγονός με ιδιαίτερη 

βαρύτητα στις εορταστικές ευχές προς τον Μητροπολίτη Αυγουστίνο. 

ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Παρουσιάζεται η αξία του επώνυμου μητροπολίτη ως τίτλου 

διοίκησης. Ο Αυγουστίνος Καντιώτης (20 Απριλίου 1907 - 28 Αυγούστου 2010) 

ήταν Έλληνας Ορθόδοξος επίσκοπος που διετέλεσε Μητροπολίτης Φλωρίνης, 

Πρεσπών και Εορδαίας από το 1967 έως και το 2000(Γεωργακοπουλου 2010:2-3). Ο 

λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα 

στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

47. Οι ιερείς της Μητροπόλεως Φλωρίνης  ζητούν την χορήγησιν του επιδόματος  

παραμεθορίων περιοχών (Αρ. Φύλλου 620 – Έτος 1974). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για ρηματική πρόταση(ζητούν) που αναφέρεται στο αρσενικό ουσιαστικό 

πληθυντικού αριθμού ιερείς και στο θηλυκό ουσιαστικό ενικού αριθμού 

Μητροπόλεως με έμφαση στην προσπάθεια επίτευξης του επιδόματος 

παραμεθορίου. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ- Αναφέρεται στην λέξη ιερείς, η οποία λειτουργεί 

ως υποκείμενο στην πρόταση και βρίσκεται στην αρχή της πρότασης και στην λέξη 

χορήγηση , ή οποία αναγνωρίζεται ως αντικείμενο στην πρόταση-τίτλο. Εντοπίζεται 

ένα επίσης πραγματικό γεγονός που δηλώνει την ανάγκη για παροχές προς τους Ιερείς 
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που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Εμφανίζεται ένα 

πραγματικό γεγονός με βαρύτητα στα εκκλησιαστικά-θρησκευτικά ανθρώπινα 

δικαιώματα. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε 

καθαρεύουσα γλώσσα, με έμφαση στην πραγματοποίηση της χορήγησης του 

συγκεκριμένου εκκλησιαστικού επιδόματος. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

48. Δωρεά πολυέλαιου εις τον Ιερόν Ναόν Ψαράδων (Αρ. Φύλλου 657 – Έτος 

1975). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για α-ρηματική πρόταση που αναφέρεται στο θηλυκό ουσιαστικό ενικού αριθμού 

δωρεά, στο αρσενικό ουσιαστικό ενικού αριθμού ναό όπως και στο συνοδευτικό 

επίθετο στο ναό ιερόν. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Η πρόταση-τίτλος προβάλλει μεγαλύτερη 

έμφαση στο υποκείμενο της πρότασης-τίτλου που εμφανίζεται στο τέλος της 

πρότασης. Πρόκειται για πραγματικό γεγονός με έμφαση στην προσφορά-δωρεά προς 

τον ιερό ναό Ψαράδων . Το πολυέλαιο αποτελεί ένα εκκλησιαστικό σύμβολο που 

κοσμεί του εκκλησιαστικούς ναούς. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Αποτελεί ένα πραγματικό 

γεγονός με ιδιαίτερη σημασία στο εκκλησιαστικό διακοσμητικό φωτιστικό. Ο λόγος 

που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα στην 

επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσφορά 

προς τον ιερό ναό. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

49. Τηλεγράφημα του Σεβασμιότατου δια την οδού Φλωρίνης-Μανιακίου  (Αρ. 

Φύλλου 705 - ΄Ετος 1976). 
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ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου.   ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για α-ρηματική πρόταση που αναφέρεται ουδέτερο ουσιαστικό ενικού αριθμού 

τηλεγράφημα και στο αρσενικό ουσιαστικό ενικού αριθμού Σεβασμιότατος.    

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Πρόκειται για πρόταση-τίτλος που το υποκείμενο της πρότασης 

εντοπίζεται στην μέση της πρότασης, ενώ το αντικείμενο εμφανίζεται στην αρχή της. 

Προκύπτει ένα πραγματικό γεγονός με ιδιαίτερη προσοχή στις τηλεφωνικές ενέργειες 

του Σεβασμιότατου. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Εντοπίζεται η αξία της επικοινωνίας. Ο λόγος 

που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα στην 

επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

50. ΗΟμορφοεκκλησία<< ο ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής>> (Αρ. Φύλλου 

721 – Έτος 1976). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για α-ρηματική πρόταση που εμφανίζει την σύνθετη λέξη ως θηλυκό ουσιαστικό 

ενικού αριθμού ομορφο εκκλησία. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ Πρόκειται για ομοιόπτωτο 

προσδιορισμό με έμφαση στο υποκείμενο που εμφανίζεται στο τέλος της πρότασης. 

Αποτελεί ένα εκκλησιαστικό και θρησκευτικό σύμβολο και η πρόταση-τίτλος 

στηρίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Εμφανίζεται η αξία του 

εκκλησιαστικού ναού.Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε 

καθαρεύουσα γλώσσα και αναφέρεται στο πανέμορφο κτίσμα που κοσμεί την πόλη 

της Φλώρινας, εντυπωσιάζοντας κάθε επισκέπτη της.  

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

51. Ανεβλήθησαν αι δίκαι επί των μηνύσεων του Σεβασμιότατου (Αρ. Φύλλου 729 

– Έτος 1976). 
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ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για ρηματική πρόταση (ανεβλήθησαν) και αναφέρεται στο θηλυκό  ουσιαστικό 

πληθυντικού αριθμού δίκαι. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Στην πρόταση-τίτλος δίνεται 

μεγαλύτερη έμφαση στις δίκες που αναβλήθηκαν από τις μηνύσεις με  το υποκείμενο 

της πρότασης να εντοπίζεται στο τέλος της πρότασης. Πρόκειται για πραγματικό 

γεγονός και αναφέρεται στην αναβολή των δικαστικών διαμαχών εξαιτίας των 

μηνύσεων προς το πρόσωπο του Μητροπολίτη. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Πρόκειται για ένα 

πραγματικό γεγονός με αναφορά στις δικαστικές διαμάχες προς το εκκλησιαστικό 

διοικητικό πρόσωπο. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε 

καθαρεύουσα γλώσσα στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, την Αραμαϊκή 

λειτουργική γλώσσα. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

 

 

 

52. Tηλεγράφημα του Σεβασμιότατου προς τον κ. Πρωθυπουργόν (Αρ. Φύλλου 

755 – Έτος 1977). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για α-ρηματική πρόταση που αναφέρεται στην λέξη τηλεγράφημα μεταξύ 2 

προσώπων, με την λέξη τηλεγράφημα να εντοπίζεται ως ουδέτερο ουσιαστικό ενικού 

αριθμού. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Στην πρόταση-τίτλος δίνεται προσοχή στο 

τηλεγράφημα του υποκειμένου - Σεβασμιότατου προς το αντικείμενο –

Πρωθυπουργός. Πρόκειται για ένα πραγματικό γεγονός και αναφέρεται ο 

επικοινωνιακός τρόπος μεταξύ των δύο προσώπων. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Αναφέρεται 
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στην αξία της επικοινωνίας. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής (1907 – 1998)  Κορυφαίος 

έλληνας πολιτικός, με καθοριστική συμβολή στον οικονομικό και πολιτικό 

εκσυγχρονισμό της χώρας. Το σπουδαιότερο επίτευγμά του είναι η είσοδος της 

Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, σημερινή Ευρωπαϊκή 

Ένωση(Σβολόπουλος, 2012:15-18). 

Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα 

στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, καθώς επίσης εμφανίζεται και ο 

προπαγανδιστικός λόγο της ιδιαίτερης επωνυμίας του πολιτικού ηγέτη. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

53. Εκκλησούλες της Φλώρινας  (Αρ. Φύλλου 768 – Έτος 1977). 

 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου.    ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για α-ρηματική πρόταση που αναφέρεται στο θηλυκό ουσιαστικό ενικού αριθμού 

εκκλησούλες. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Στην πρόταση-τίτλος εντοπίζουμε έναν 

ετερόπτωτο προσδιορισμό του κτήτορα. Πρόκειται για ένα πραγματικό γεγονός με 

αναφορά στα εκκλησιαστικά μνημεία της Φλώρινας. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Παρουσιάζεται 

η αξία του εκκλησιαστικού ναού. Σχετικά με την τυπολογία ανάλυσης του δημόσιου 

λόγου ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα 

γλώσσα. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

54. Ψήφισμα του Η  Γενικού  Ιερατικού  Συνεδρίου (Αρ. Φύλλου 768 – Έτος 

1977). 
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ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Εδώ 

συναντάμε μια α-ρηματική πρόταση που αναφέρεται σε ψηφοφορία ως ουδέτερο 

ουσιαστικό ενικού αριθμού η λέξη ψήφισμα. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ Η Σύνοδος που 

πραγματοποιείται εντοπίζεται στο τέλος της πρότασης ως υποκείμενο της φράσης-

τίτλου. Πρόκειται για πραγματικό γεγονός με έμφαση στην ιερατική συνέλευση με 

σκοπό να ακούσουν εμπεριστατωμένες εισηγήσεις και ν συζητήσουν για θέματα που 

αφορούν την εκκλησία και το έθνος. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Παρουσιάζεται το φαινόμενο 

της εκκλησιαστικής ψηφοφορίας. Ο  λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο 

πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης 

εκκλησία, την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

55. Οι Φλωρινιώται μετέχουν της οδύνης για τον θάνατο του Μακαρίου  (Αρ. 

Φύλλου 772 – Έτος 1977). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για ρηματική πρόταση(μετέχουν) που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο θηλυκό 

ουσιαστικό ενικού αριθμού οδύνης και στο αρσενικό ουσιαστικό  ενικού αριθμού 

θάνατος. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Στην πρόταση-τίτλος παρατηρούμε ότι το υποκείμενο 

εντοπίζεται όπως συμβαίνει στις κύριες προτάσεις συνήθως στην αρχή της πρότασης 

και το αντικείμενο εμφανίζεται στο τέλος αυτής. Πρόκειται για ένα πραγματικό 

γεγονός με έμφαση την συμπαράσταση και την παρουσία Φλωρινιωτών στην εξόδιο 

ακολουθία για τον θάνατο του Μακαρίου. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Πρόκειται για ένα 

πραγματικό γεγονός με βαθιά συναισθηματική θλίψη. Ο Μακάριος ήταν 

αρχιεπίσκοπος της αυτοκέφαλης εκκλησίας της Κύπρου από το 1959 μέχρι το 

1974(Δρουσιώτης, 2010: 10-12). 

Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα 

στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, καθώς επίσης και προπαγανδιστικός 

λόγο της ιδιαίτερης επωνυμίας του θρησκευτικού ηγέτη της αυτοκέφαλης εκκλησίας 

της Κύπρου. 
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Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

  

 

 

56. ΚΑΤΕΕ  και Ιερατική σχολή θα ιδρυθεί στην Φλώρινα (Αρ. Φύλλου 809 – 

Έτος 1978). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ- Πρόκειται 

για ρηματική πρόταση (ιδρυθεί) που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στο θηλυκό 

ουσιαστικό ενικού αριθμού σχολή και στο συνοδευτικό θηλυκό επίθετο του 

ιερατική. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ- Εδώ διαβάζουμε την πρόταση-τίτλο που εντοπίζουμε 

τα υποκείμενα στην αρχή της πρότασης, όπως συμβαίνει συνήθως και τον 

γεωγραφικό προσδιορισμό που τον εντοπίζουμε στο τέλος της πρότασης. Πρόκειται 

για πραγματικό γεγονός με ιδιαίτερη αναφορά στην δημιουργία ιερατικής σχολής με 

σκοπό την παραγωγή και ανάδειξη νέων ιερέων. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- η αξία της 

κατήχησης και της χριστιανικής αγωγής. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο 

πραγματιστικός λόγος και αναφέρεται στην δημιουργία ιερατικής σχολής στην πόλη 

της Φλώρινας με σκοπό την παραγωγή ιερέων που θα πρεσβεύουν επάξια την 

εκκλησία και θα εργάζονται για αυτήν. 

 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

 

57. Ο Μητροπολίτης μας προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας  (Αρ. 

Φύλλου 814 – Έτος 1978). 
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ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ- Πρόκειται 

για ρηματική πρόταση (προσέφυγε) που παρουσιάζει το αρσενικό ουσιαστικό ενικού 

αριθμού Μητροπολίτης ως ουσιαστικό που προκαλεί θρησκευτικό ενδιαφέρον στους 

αναγνώστες. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Εδώ διαβάζουμε μία δομικά παραδοσιακή πρόταση 

με το υποκείμενο να εμφανίζεται στην αρχή της πρότασης και το αντικείμενο στο 

τέλος της. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Πρόκειται για ένα πραγματικό γεγονός. Ο λόγος που 

χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα στην 

επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα, 

καθώς επίσης και π προπαγανδιστικός λόγο του κύρους και της αξίας του σεβάσμιου 

προσώπου. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

 

 

58. Θρησκευτικά μνημεία του τόπου μας  Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΡΟΠΑΙΧΟΥΧΟΥ (Αρ. Φύλλου 827 – Έτος 1978). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Εδώ 

εντοπίζουμε μια α-ρηματική πρόταση που αποτελείται από το ουδέτερο ουσιαστικό 

πληθυντικού αριθμού μνημεία, ενώ συμπληρώνεται από το ουδέτερο επίθετο 

πληθυντικού αριθμού θρησκευτικά. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Η εκκλησία του Αγίου 

Γεωργίου παρατηρείται στο τέλος της πρότασης-τίτλου έτσι ώστε ν δοθεί έμφαση στο 

υποκείμενο. Πρόκειται για πραγματικό γεγονός και αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα 

στον εκκλησιαστικό ναό  που βρίσκεται στο χωριό Τροπαιούχος της Φλώρινας. 

ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Αποτελεί ένα πραγματικό γεγονός και εμφανίζεται ο 

εκκλησιαστικός κώδικας. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος 

σε καθαρεύουσα γλώσσα στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, με 

αναφορά στην ξεχωριστή θρησκευτικότητα της τοπικής ιστορίας και στα 
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θρησκευτικά μνημεία τα οποία αποτελούν την εκκλησιαστική παράδοση του τόπου 

μας και συγκεκριμένα για τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στον Τροπαιούχο 

Φλώρινας. 

 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

59. Δηλώσεις του ΜητροπολίτουΦλωρίνης Αυγουστίνου κατά των Αμβλώσεων 

(Αρ. Φύλλου 829 – Έτος 1978). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για α-ρηματική πρόταση που αναφέρεται στο θηλυκό ουσιαστικό πληθυντικού 

αριθμού δηλώσεις και στο θηλυκό ουσιαστικό πληθυντικού αριθμού αμβλώσεων. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ Το υποκείμενο της πρότασης-τίτλου το πρεσβεύει ο 

Μητροπολίτης Φλωρίνης ενώ το αντικείμενο βρίσκεται στο τέλος της πρότασης. 

Πρόκειται για πραγματικό γεγονός και αναφέρεται στην απόρριψη της εκκλησίας και 

συγκεκριμένα του Μητροπολίτη Φλωρίνης ενάντια των εκτρώσεων. Όπως είναι 

γνωστό η εκκλησία είναι κατά των αμβλώσεων. Για την Ορθοδοξία η άμβλωση θα 

είναι  πάντα μια βίαιη και αποτρόπαιη αφαίρεση ζωής. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Αποτελεί ένα 

πραγματικό γεγονός και δίνεται βαρύτητα στην αξία της ζωής.Ο Αυγουστίνος 

Καντιώτης (20 Απριλίου 1907 - 28 Αυγούστου 2010) 

ήταν Έλληνας Ορθόδοξος επίσκοπος που διετέλεσε Μητροπολίτης Φλωρίνης, 

Πρεσπών και Εορδαίας από το 1967 έως και το 2000(ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2010:2-

3).  

Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος καθώς επίσης και ο 

προπαγανδιστικός λόγος, εξαιτίας της βαρύτητας του ονόματος του Καντιώτη και τις 

δηλώσεις που πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης ενάντια στις εκτρώσεις. 

Όπως είναι γνωστό η εκκλησία είναι κατά των αμβλώσεων. Για την Ορθοδοξία η 

άμβλωση θα είναι  πάντα μια βίαιη και αποτρόπαιη αφαίρεση ζωής. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 
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60. Τι εισοδήματα εδήλωσε ο Σεβασμιότατος κ Αυγουστίνος και τι ποσά εδώρησε 

σε μία 8ετια (Αρ. Φύλλου 852 - ΄Ετος 1979). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για ρηματική πρόταση( εδήλωσε, εδώρησε) που αναφέρονται στο ουδέτερο 

ουσιαστικό πληθυντικού αριθμού εισοδήματακαι στο ουδέτερο ουσιαστικό 

πληθυντικού αριθμού ποσά. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Εδώ εντοπίζουμε μια πρόταση-

τίτλος που χωρίζετε σε 2 προτάσεις με το υποκείμενο της φράσης-τίτλου να βρίσκεται 

ανάμεσα από τις 2 προτάσεις. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Εντοπίζεται ένα πραγματικό γεγονός 

με αναφορά σε κάποια οικονομικά στοιχεία με κεντρικό θέμα την εκκλησία, τα 

εισοδήματα και τα ποσά που χαρίστηκαν την τελευταία 8ετία. Ο Αυγουστίνος 

Καντιώτης (20 Απριλίου 1907 - 28 Αυγούστου 2010) 

ήταν Έλληνας Ορθόδοξος επίσκοπος που διετέλεσε Μητροπολίτης Φλωρίνης, 

Πρεσπών και Εορδαίας από το 1967 έως και το 2000(Γεωργακοπουλου2010:2-3). 

Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα. 

Επίσης εμφανίζεται και το είδος του προπαγανδιστικού λόγου με αναφορά στον 

θρησκευτικό ηγέτη της Φλώρινας εκείνη την περίοδο, καθώς και τα ποσά τα οποία 

προσέφερε σαν ως δωρεές σε διάφορα ιδρύματα, μέσα σε μία 8ετία. 

 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

61. Εκδηλώσεις για την εορτή του Ιερού Αυγουστίνου  (Αρ. Φύλλου 868 – Έτος 

1979). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για α-ρηματική πρόταση-τίτλος που αναφέρεται στο θηλυκό ουσιαστικό πληθυντικού 

αριθμού εκδηλώσειςκαι στο θηλυκό ουσιαστικό ενικού αριθμού εορτή. 
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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Εδώ συναντάμε μια πρόταση τίτλος όπου το υποκείμενο 

βρίσκεται στο τέλος της πρότασης, έτσι ώστε ν δοθεί περισσότερη έμφαση. Πρόκειται 

για πραγματικό γεγονός με έμφαση στην στις ιδιαίτερες εκδηλώσεις προς τιμήν του 

Μητροπολίτη Αυγουστίνου Καντιώτη. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Αναφέρεται στην αξία των 

εορταστικών εκδηλώσεων. Ο Αυγουστίνος Καντιώτης (20 Απριλίου 1907 - 28 

Αυγούστου 2010) ήταν Έλληνας Ορθόδοξος επίσκοπος που διετέλεσε Μητροπολίτης 

Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας από το 1967 έως και το 2000(Γεωργακοπουλου 

2010:2-3). 

Oλόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα 

στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα, 

καθώς και προπαγανδιστικός λόγο της σημαντικής επωνυμίας του θρησκευτικού 

ηγέτη. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

 

 

62. Την Κυριακή εγκαινιάζεται ο νέος Ιερός Ναός Αμυνταίου ( Αρ. Φύλλου 883 – 

Έτος 1979). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-

Εντοπίζουμε μια ρηματική πρόταση(εγκαινιάζεται) που αποτελείται από την  

αρσενικό ουσιαστικό ενικού αριθμού ναός , καθώς και τα συνοδευτικά αρσενικά 

επίθετα νέος και ιερός.  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Πρόκειται για πρόταση-τίτλος που στο 

τέλος της εντοπίζεται το υποκείμενο της, ώστε ν το χρησιμοποιήσει με εμφατικό 

τρόπο. Πρόκειται για πραγματικό γεγονός και αναφέρεται στην τελετή εγκαινίων 

προς τιμήν του νεοσύστατου Ιερού Ναού Αμυνταίου. Επίσης εντοπίζεται ο ναός ως 

εκκλησιαστικό μνημείο. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Αναφέρεται στην αξία του εκκλησιαστικού 

ναού. Σύμφωνα με την τυπολογία ανάλυσης του δημόσιου λόγουo λόγος που 

χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα στην 

επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα. 
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Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

63. Χριστός Ανέστη του Σεβασμιότατου κ.κ Αυγουστίνου  (Αρ. Φύλλου 907 – 

Έτος 1980). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για α-ρηματική πρόταση που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις πασχαλινές ευχές του 

αρσενικού ουσιαστικού ενικού αριθμού Σεβασμιότατος. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-

Πρόκειται για πρόταση-τίτλος που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στον πομπό των ευχών 

και εμφανίζεται ως υποκείμενο στο τέλος της πρότασης. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Πρόκειται 

για πραγματικό γεγονός με έμφαση στην αξία των ευχών. Ο λόγος που 

χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός και ο προπαγανδιστικός λόγος καθώς 

απευθύνεται στην σεβάσμια επωνυμία του εκκλησιαστικού ηγέτη της Φλώρινας. 

Το άρθρο υπογράφει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης κ.κ Αυγουστίνος. 

  

 

 

 

64. Ο  Μακάριος επισκέπτεται την Ελλάδα  (Αρ.Φύλλου 907 – Έτος 1980). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ- πρόκειται 

για ρηματική φράση με υποκείμενο- επώνυμο άνδρα, γένους αρσενικού. Το ρήμα 

δράσης και μετάβασης, παράγει κίνηση και ακολουθεί ο γεωγραφικός προσδιορισμός 

σε αιτιατική. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-  Η λέξη Μακάριος είναι το ιστορικό υποκείμενο 

και παρουσιάζει ένα πραγματικό γεγονός. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Η αξία της 

εκκλησιαστικής ηγετικής μορφής και η παρουσία του στην Ελλάδα. Ο Μακάριος 
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ήταν αρχιεπίσκοπος της αυτοκέφαλης εκκλησίας της Κύπρου από το 1959 μέχρι το 

1974 (Δρουσιώτης, 2010: 10-12). 

Ο λόγος είναι πραγματιστικός και προπαγανδιστικός λόγω της επωνυμίας του 

ισχυρού ανδρός. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

65. Ιδρύεται στην Φλώρινα  Εκκλησιαστικό Λύκειο (Αρ. Φύλλου 920 – Έτος 

1980). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για ρηματική πρόταση (ιδρύεται) που εντοπίζεται το ουδέτερο ουσιαστικό ενικού 

αριθμού λύκειο με το συνοδευτικό ουδέτερο επίθετο εκκλησιαστικό. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Εδώ συναντάμε μια κύρια πρόταση η οποία εμφανίζει ένα 

γεωγραφικό προσδιορισμό  και το αντικείμενο το οποίο εντοπίζεται στο τέλος της 

πρότασης. Πρόκειται για πραγματικό γεγονός με έμφαση στην δράση και στο έργο 

της τοπικής εκκλησίας στην περιοχή της Φλώρινας. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Η αξία της 

κατήχησης και της εκπαίδευσης. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός 

λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

 

66. ΄Εκθεσηχειροτεχνίας της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος ΄΄ΑΓΙΑ 

ΜΑΚΡΙΝΑ΄΄  (Αρ.Φύλλου 922 – Έτος 1980) 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για α-ρηματική πρόταση που αποτελείται από τα θηλυκά ουσιαστικά ενικού αριθμού 

έκθεση και χειροτεχνία καθώς επίσης και το θηλυκό ουσιαστικό ενικού αριθμού 

αδελφότητα  με το συνοδευτικό θηλυκό επίθετο Ιεραποστολική. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Εδώ εντοπίζουμε μια δημόσια παρουσίαση χειροτεχνικών 

εργασιών που πραγματοποιήθηκε από το υποκείμενο της πρότασης-τίτλου, το οποίο 
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εντοπίζουμε στο τέλος του άρθρου. Πρόκειται για πραγματικό γεγονός με έμφαση 

στην παραγωγή δραστηριοτήτων από την Ιεραποστολική Αδελφότητα. 

ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Η αξία των δραστηριοτήτων με σκοπό την ανάδειξη της 

εκκλησιαστικής τέχνης. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος 

αλλά και ο νοηματικός λόγο της έκθεσης χειροτεχνικών εργασιών που 

πραγματοποιήθηκε από την ορθόδοξο Ιεραποστολική Αδελφότητα ΄΄Αγία Μακρίνα΄΄. 

 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

67. Προσφορά  για την επισκευή της Αγίας ΠαρασκευήςΠισοδερίου (Αρ. Φύλλου 

924 – Έτος 1980). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου.   ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ Πρόκειται 

για α-ρηματική πρόταση που περιέχει το θηλυκό ουσιαστικό ενικού αριθμού 

προσφορά καθώς και το θηλυκό ουσιαστικό ενικού αριθμού επισκευή. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Εδώ εντοπίζουμε τις προσφορές που δόθηκαν για της 

επιδιόρθωση του υποκειμένου που εντοπίζεται στο τέλος της πρότασης, ώστε ν δοθεί 

περισσότερη έμφαση.. Πρόκειται για πραγματικό γεγονός με έμφαση στις προσφορές 

π πραγματοποιούνται με σκοπό την ανακατασκευή του ναού της Αγίας  Παρασκευής 

Πισοδερίου. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Παράγεται η αξία της προσφοράς. Ο λόγος που 

χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα στην 

επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

68. Δικάζεται στο τριμελές εφετείον Αθηνών ο Μητροπολίτης μας Κ Αυγουστίνος. 

(Αρ. Φύλλου 926 – Έτος 1980). 
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ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για ρηματική πρόταση ( δικάζεται) που περιλαμβάνει το ουδέτερο ουσιαστικό ενικού 

αριθμού εφετείο και το ουδέτερο επίθετο τριμελές ως συνοδευτικό στην λέξη 

εφετείο. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Εδώ διαβάζουμε για την δίκη που πραγματοποιήθηκε 

ενάντια στον Μητροπολίτη Φλωρίνης Κ. Αυγουστίνο που εμφανίζεται στο τέλος της 

πρότασης ως υποκείμενο. Εντοπίζεται πραγματικό γεγονός με έμφαση στην 

επερχόμενη δίκη του Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη. 

ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ- Πρόκειται για πραγματικό γεγονός με έμφαση στην δικαστική 

διαμάχη. Ο Αυγουστίνος Καντιώτης (20 Απριλίου 1907 - 28 Αυγούστου 2010) 

ήταν Έλληνας Ορθόδοξος επίσκοπος που διετέλεσε Μητροπολίτης Φλωρίνης, 

Πρεσπών και Εορδαίας από το 1967 έως και το 2000 (Γεωργακοπουλου2010:2-3). 

Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός και ο προπαγανδιστικός λόγος, 

εξαιτίας της ιδιαίτερης επωνυμίας του Καντιώτη. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

69. Διαμαρτυρίαι για την ποινική δίωξη του σεβασμιότατου Μητροπολίτου 

Φλωρίνης (Αρ. Φύλλου 927 – Έτος 1980). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ -μικρογράμματη απόδοση τίτλου. ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ-Πρόκειται 

για α-ρηματική πρόταση που περιέχει το θηλυκό ουσιαστικό ενικού αριθμού 

διαμαρτυρίαι, καθώς επίσης και το θηλυκό ουσιαστικό ενικού αριθμού δίωξη με το 

συνοδευτικό θηλυκό επίθετο ποινική. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ-Εδώ διαβάζουμε για τις 

διαμαρτυρίες που προέκυψαν λόγω της ποινικής δίωξης προς το πρόσωπο του 

υποκειμένου της πρότασης-τίτλου που εντοπίζεται στο τέλος της πρότασης, ώστε ν 

δοθεί περισσότερη έμφαση. Πρόκειται για πραγματικό γεγονός με έμφαση στις 

διαμαρτυρίες υπέρ του Μητροπολίτη Φλωρίνης ενάντια στην ποινική δίωξη που του 

ασκήθηκε. ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ-Το φαινόμενο της διαμαρτυρίας προς τιμήν του 

εκκλησιαστικού διοικητικού προσώπου. Ο Αυγουστίνος 

Καντιώτης (20Απριλίου 1907 -

 28Αυγούστου 2010)ήταν Έλληνας Ορθόδοξος επίσκοπος που 
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διετέλεσε Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας από το 1967 έως και το 

2000(Γεωργακοπουλου2010:2-3). 

Ο  λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός λόγος σε καθαρεύουσα γλώσσα 

στην επίσημη γλώσσα της ορθόδοξης εκκλησία, την Αραμαϊκή λειτουργική γλώσσα. 

Το άρθρο υπογράφει ο Θεόδωρος Βόσδου. 

 

 

 

70. Το άστρο της Βηθλεέμ   ο ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ  (Αρ. Φύλλου 942 – Έτος 1980). 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ – μικρογράμματη και κεφαλαιογράμματη απόδοση τίτλου. 

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑ- Πρόκειται για α-ρηματική πρόταση που εμφανίζει το ουδέτερο 

ουσιαστικό ενικού αριθμού άστρο και το θηλυκό ουσιαστικό ενικού αριθμού 

Βηθλεέμ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ Εδώ εντοπίζουμε έναν ετερώπτοτο προσδιορισμό του 

κτήτορα στην αρχή της πρότασης-τίτλου.)  ΕΡΜΗΝΕΥΜΑ-Παράγεται μια θεολογικά 

μεταφορική πρόταση. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι ο πραγματιστικός  και 

προπαγανδιστικός λόγο της ιδιαίτερης επωνυμίας του εκκλησιαστικού ηγέτη. 

Το άρθρο υπογράφει ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ 

Αυγουστίνος Καντιώτης. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΉΤΗΣΗ 

Μέσω της ιστορικής έρευνας που πραγματοποίησα, εντόπισα 70 τίτλους άρθρων. 

Έτσι λοιπόν μέσω των ερμηνευμάτων που προέκυψαν από την ανάλυση των τίτλων, 

καταλήξαμε στα εξής αποτελέσματα: 

α) Παράγεται σε αρκετά άρθρα-τίτλους μια θεολογικά μεταφορική πρόταση ώστε να 

αναδείξει το εκκλησιαστικό περιεχόμενο και ταυτοχρόνως είναι ιδιαίτερα σπουδαία 

αν ληφθεί υπόψη ότι μέσω αυτών η γλώσσα διευρύνεται, μεταλλάσσοντας το 

σημασιολογικό περιεχόμενο των λέξεων με συνέπεια αφενός να «φρεσκάρεται» και 

αφετέρου να πλουτίζεται με διαφορετικές αποχρώσεις και νέες εκφραστικές 

δυνατότητες. 

β) Επιπλέον προκύπτουν πραγματικά γεγονότα  με έμφαση στις δικαστικές διαμάχες 

εκείνης της περιόδου. Υπήρχαν έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ τις πολιτικής και 

εκκλησιαστικής ηγεσίας στη χώρα, καθώς επίσης και διάφορες διαμάχες μεταξύ της 

ίδιας της εκκλησίας.  

γ) Εντοπίζεται η αξία της προσφοράς με την συνδρομή τις εκκλησίας. Η εκκλησία 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα ήταν διατεθειμένη να βοηθήσει με οποιονδήποτε 

τρόπο τα μέγιστα με πρωτοβουλία της ιεράς μητρόπολης σε υποδεέστερα κοινωνικά 

άτομα, ώστε να ενισχυθούν οικονομικά, κοινωνικά και να μην αισθάνονται κατώτεροι 

από τον υπόλοιπο κόσμο.  

δ) Αναφέρεται σε αρκετές περιπτώσεις η αξία της επικοινωνίας μεταξύ των 

εκκλησιαστικών προσώπων μεταξύ τους, αλλά και σε συνάρτηση με την 

επικοινωνιακή δυνατότητα που είχαν με πολιτικά πρόσωπα για θέματα που 

αφορούσαν κυρίως την εκκλησία και την πολιτεία. 

 ε) Εντοπίζεται η αξία της διαχρονικής θρησκευτικής εορτής. Σε πολλά άρθρα 

δημοσιεύονται οι θρησκευτικές εορτές από τον εκάστοτε μητροπολίτη, όπως και οι 

επετείους γέννησης αναρτημένες σε συγκεκριμένα άρθρα στην εφημερίδα. 

στ ) Η αξία της ναοδόμησης. Είναι πολύ σημαντικό η εκκλησία, το κράτος αλλά και 

οι κάτοικοι της περιοχής να συντονίζονται δυναμικά, έτσι ώστε να πετυχαίνουν 
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εξαιρετικές αναβαθμίσεις με  την ανέγερση εκκλησιαστικών ναών, την δημιουργία 

νέων μητροπόλεων αλλά και την κατασκευή μικρών εκκλησιών.  

ζ) Η αξία της κατήχησης και της χριστιανικής αγωγής. Η αξία αλλά και η  διαδικασία 

αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική καθώς μέσα από την κατήχηση και την χριστιανική 

ζωή γενικότερα, γνωρίζουμε την πίστη μας όχι τόσο γνωστικά, αλλά κυρίως ως μία 

διαφορετική στάση απέναντι στη ζωή και στον θάνατο.  

η) Προβάλλεται η αξία του παρελθόντος και η  αναδρομή  δεκάδων αιώνων 

ελληνικής χριστιανικής  ζωής. Όπως αντιλαμβανόμαστε, μέσω της εκκλησιαστικής 

και χριστιανικής ιστορίας μπορούμε να διαπιστώσουμε την χριστιανική πίστη που 

προϋπήρχε και ενεργούσε απαραίτητα ώστε να διαδίδεται ο χριστιανισμός, με πιο 

σπουδαίο γεγονός της ιστορίας, την ιεραποστολή.  

θ) Η αξία του επώνυμου μητροπολίτη ως τίτλου διοίκησης. Τέλος στην ανάλυση, 

πραγματοποιείται η επαναλαμβανόμενη στάση της εφημερίδας να αναδεικνύει την 

αξία του καθενός Μητροπολίτη στην περιοχή της Φλώρινας, λόγω των ηθικών και 

εκκλησιαστικών αξιών που πρεσβεύουν ο καθένας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. 
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