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ΤΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι γνωστόν ότι ευθύς μετά τήν υπό των Τούρκων κατάλυσιν τής 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (1453) ό σουλτάνος Μεχμέτ Β' παρεχώρησεν 
εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Γεννάδιον τον Σχολάριον ώρισμένα προ
νόμια διαφόρου περιεχομένου 1. Μεταξύ των άλλων ό Τούρκος κατακτητής 
άνεγνώρισεν εις τούς ύποδούλους "Ελληνας τό δικαίωμα τής αύτοδιοικήσεως 
των κοινοτήτων των μέ έκκλησιαστικόν καί πολιτικόν εθνάρχην τον έκά- 
στοτε Οικουμενικόν Πατριάρχην.

Τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον κατηύθυνε τήν όργάνωσιν των κοινο
τήτων διά των κατά τόπους αρχιερέων, δίδον τάς γενικάς κατευθύνσεις καί 
έπεμβαϊνον όταν έδημιουργούντο προβλήματα εκ των προσωπικών άντεγ- 
κλήσεων. Δεν γνωρίζομεν όμως πότε ήρχισε τό πρώτον ή ψήφισις των γρα
πτών «Κανονισμών», βάσει των οποίων έξησφαλίζετο ή κατά τό δυνατόν 
απρόσκοπτος λειτουργία των κοινοτήτων. Πάντως είναι γνωστόν ότι τό 
άργότερον κατά τά μέσα τού 19ου αίωνος (1858-1860) τό Οικουμενικόν Πα- 
τριαρχεΐον συνέταξε «Γενικούς Κανονισμούς», οί όποιοι έπεκυρώθησαν ύπό 
τής Υψηλής Πύλης (1860). Μέ βάσιν τάς οδηγίας ταύτας τού Πατριαρχείου 
αί ελληνικοί κοινότητες συνέταξαν τούς κανονισμούς των1 2. Κατά τό 1891 
τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον εξέδωσε νέας εγκυκλίους.

1. Βλ. Νικολ. I. Πανταζοπούλου, Τριπλή διαμάχη δικαίων κατά τήν έπί- 
λυσιν κληρονομικής διαφοράς έπί τουρκοκρατίας, «Επιστημονική Έπετηρίς Σχολής 
Νομικών καί Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», τ. ΙΒ', ε' (άφιέ- 
ρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν) καί εις άνάτυπον, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 6 (=574), 
σημ. 1, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία. Ό συγγραφέας έτοιμάζει ήδη νέαν μελέτην περί 
των «προνομίων». Πρβλ. ’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, Ιστορία τοϋ Νέου 
Ελληνισμού, τ. Βή, Θεσσαλονίκη 1964, ο. 134-220, καί ιδίως σ. 140-144, όπου καί βιβλιο
γραφία.

2. Βλ. N. I. Pantazopoulos, Community Laws and Customs of Western Mace
donia under Ottoman Rule, «Balkan Studies», τ. 2 (1961), σ. 1-22. Πρβλ. Στεφάνου I. 
Παπαδοπούλου, ’Εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα τοϋ Ελληνισμού 
τής Μακεδονίας κατά τόν τελευταίο αίώνα τής τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970. Γε
νικώς διά τά προβλήματα περί τής καταγωγής, όργανώσεως κ.λ. τών έλληνικών κοινο
τήτων έπί τουρκοκρατίας βλ. ’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, ε.ά., σ. 279-314,
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98 Γ. X. Χιονίδη

Διά τούς κανονισμούς τής ελληνικής κοινότητος τής Βέροιας δεν εχο- 
μεν ειδήσεις, διότι τά διασωθέντα άρχεΐα της1 αρχίζουν άπό του 1892, πρέ
πει όμως νά δεχθώμεν ότι ύπήρχεν οπωσδήποτε ένωρίτερον γραπτόν δίκαιον, 
τό όποιον διείπε τά τής λειτουργίας των οργάνων τής αύτοδιοικήσεώς της, 
περί των όποιων διεσώθησαν άλλου διάσπαρτοι ειδήσεις * 1 2.

Εις τά υπάρχοντα σήμερον άρχεΐα τής κοινότητος τής Βέροιας κατα
χωρίζονται τρεις πλήρεις κανονισμοί, ό του 1892, ό του 1903, καί ό τού 1912, 
εκ τούτων δέ ό τελευταίος έδημοσιεύθη ήδη. Δημοσιεύονται κατωτέρω τά 
κείμενα ταυτα, μέ ώρισμένας παρατηρήσεις, ελαχίστας διορθώσεις καί διευ
κρινίσεις, με βάσιν τούς άνεκδότους κώδικας τής κοινότητος ού'τως, ώστε 
νά γίνουν προσιτά δι’ ειδικωτέρας καί λεπτομερεστέρας μελέτας, διά τάς 
κοινότητας τής Μακεδονίας ή τής Ελλάδος γενικώτερον.

2. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1892

α)Ή προηγουμένη κατάστασις. Ή «ένωσις των 
εκκλησιών».

Εις τάς 14 Απριλίου τού 1892 άφίχθη εις τήν Βέροιαν (προερχόμενος 
άπό τήν Μητρόπολιν τής Δρυϊνουπόλεως) ό νέος μητροπολίτης Κοσμάς 
Εύμορφόπουλος. Ούτος, κατά τά τέσσερα ετη τής παραμονής του είς τήν 
επαρχίαν τής Βέροιας, συνετέλεσε κατά πολύ εις τήν καλήν όργάνωσιν των 
κοινοτικών πραγμάτων, προεκάλεσε δέ καί τήν σύνταξιν καί ψήφισιν τού

όπου καί βιβλιογραφία. Πρβλ. Διονυσίου Α. ΖακυθηνοΟ, Τουρκοκρατία. Εισ
αγωγή είς τήν νεωτέραν ιστορίαν του ελληνισμού, Άθήναι 1957, σ. 31-36, καί 
Χρήστου Α. Παπανδρέου, Συστήματα εκλογής αρχών τοπικής αύτοδιοικήσεώς 
άπό τής τουρκοκρατίας μέχρι σήμερον, «Έπιθεώρησις Τοπικής Αύτοδιοικήσεώς», 
περίοδος Δ', έτος Α', τεΰχ. ΙΒ' (Δεκεμβρίου 1969), σ. 2147-2166.

1. Βλ. Γεωργίου X. Χιονίδη, 'Ιστορία τής Βέροιας, τ. 1, Βέροια 1960, σ. 39-41 
(βιβλιογραφία), όπου πρόχειρος καταγραφή των κωδίκων τής μητροπόλεως Βέροιας - 
Ναούσης, των όποιων έγένετο (1968) νέα άρίθμησις.

2. Βλ. Γεωργίου X. Χιονίδη, Τά όργανα τής αύτοδιοικήσεώς τής Βέροιας 
έπί τουρκοκρατίας, «Μακεδονική Ζωή», τεϋχ. 8 (’Ιανουάριος 1967), σ. 44-45. Γενικώς διά 
τάς κοινότητας τής Μακεδονίας, βλ. ’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία 
τής Μακεδονίας (1354-1833), Θεσσαλονίκη 1969, πολλαχοϋ. Περισσότερα στοιχεία διά 
τήν κοινότητα τής Βέροιας θά δημοσιεύσω είς τόν ύπό εκδοσιν 3ον τόμον τού βιβλίου 
μου «'Ιστορία τής Βέροιας», βάσει τών άρχείων τής πόλεως, άνεκδότων έγγράφων, ένθυ- 
μήσεων καί λανθανουσών πληροφοριών. Άπόδειξιν ότι ή έλληνική κοινότης τής Βέ
ροιας είχεν ένωρίτερον (τού 1892) κανονισμούς άποτελεϊ ό δημοσιευόμενος είς κώδικα 
τής έκκλησίας τού όσιου ’Αντωνίου τής Βέροιας (Βλ. ΆντωνίουΣιγάλα, Άπό τήν 
πνευματικήν ζωήν τών έλληνικών κοινοτήτων τής Μακεδονίας, Α' ’Αρχεία καί Βιβλιο- 
θήκαι τής Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1939, σ. 151 άριθ. 19) κανονισμός τής 
1.1.1864, ό όποιος ρυθμίζει τά τής έκλογής καί τών καθηκόντων τών έπιτρόπων τού ναού.
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πρώτου σωζομένου κανονισμού τής πόλεως1. 'Οπωσδήποτε άπό τής έπο- 
χής τούτου καί υστέρα υπάρχουν κώδικες των πρακτικών τής Δημογερον
τίας καί τής αλληλογραφίας των έκάστοτε μητροπολιτών, οί όποιοι είναι 
πολύτιμοι διά τήν ιστορίαν τής ταραχώδους ταύτης έποχής.

Όταν άφίχθη εις τήν Βέροιαν ό νέος μητροπολίτης, τά κοινοτικά ζητή
ματα δέν εύρίσκοντο είς καλήν κατάστασιν, Ιδίως δέ τα οικονομικά. Ό μη
τροπολίτης Κοσμάς προέβη είς τήν «ενωσιν τών εκκλησιών» κατά το 1892.

Κατά το αυτό έτος (1892) έξησφαλίσθη ή ένίσχυσις του προϋπολογι
σμού τών σχολείων, τών οικονομικών τών ενοριών καί τής περιουσίας τής 
κοινότητος, άνεζωογονήθη «ή αδελφότης Μέλισσα» κ.λ. Ή «ενωσις τών 
εκκλησιών», κατά τόν μητροπολίτην, άπέβλεπεν εις τήν άντιμετώπισιν τής 
άξιώσεως τών ρουμανιζόντων, οί όποιοι έπεδίωκαν να καταλάβουν μίαν 
εκκλησίαν (τής Έξω Παναγιάς) καί είς τόν περιορισμόν τών δαπανών. Αί 
ένορίαι («τμήματα») περιωρίσθησαν (άπό 16) είς 4, μόλις δέ κατά τήν 23ην 
Μαρτίου τού 1903 προσετέθησαν εις τάς ύπαρχούσας (Μητροπόλεως, 'Α
γίου ’Αντωνίου, 'Αγίου Ίωάννου, 'Αγίων ’Αναργύρων) καί αλλαι 2, τής 
Κυριωτίσσης καί τού 'Αγίου Γεωργίου.

Ή «ενωσις τών έκκλησιών» δέν έγένετο αποδεκτή ανευ επιφυλάξεων, 
άντιθέτως μάλιστα υπήρξαν πολλαί διαφωνίαι καί ήναγκάσθη ό μητροπο
λίτης να καταφύγη είς τήν χρησιμοποίησιν τών αστυνομικών (τουρκικών) 
άρχών, διότι πολλοί έπίτροποι τών έκκλησιών, αί όποΐαι είχον ήδη κλεισθή 
(δηλαδή τών υπολοίπων 12), δέν παρέδιδον τάς κλείδας καί τούς λογαρια
σμούς, άλλα τελικώς ύπέκυψαν, κατόπιν επεμβάσεως τού Τούρκου ύποδιοι- 
κητοΰ τής Βέροιας.

β)Τόκείμενον:

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΪ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Κεφάλαιον Α'

Ά ρ θ ρ ο V Ιον. Ή Ελληνική ’Ορθόδοξος Κοινότης τής πόλεως 
Βέροιας απαρτίζεται ύπό πάντων τών ορθοδόξων κατοίκων, τών άναγνωρι-

1. Ό κανονισμός τοϋ 1892 δημοσιεύεται είς τόν 17ον κώδικα, σ. 6-17, τοϋ 1903 είς τόν 
20όν κώδικα, σ. 133-142, ένφ τοϋ 1912 έδημοσιεύθη έντύπως ήδη έν Θεσσαλονίκη, έκ τοϋ 
καλλιτεχνικοϋ τυπογραφείου Γ. Δ. Διβόλη 1912, μέ τόν τίτλον: «Κανονισμός τής έλληνι- 
κής όρθοδόξου κοινότητος Βερροίας», από τήν σπανίζουσαν δέ εκδοσιν αύτήν Αναδημο
σιεύεται κατωτέρω. Ενδεχομένως να έδημοσιεύθησαν καί οί δύο προηγούμενοι κανονι
σμοί, όπως Αναγράφεται είς τό τέλος τοϋ κειμένου των, πλήν όμως δέν κατώρθωσα νά 
έξακριβώσω τοϋτο.
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ζόντων ώς πνευματικήν αυτών αρχήν τον υπό του Οικουμενικού Πατριαρ
χείου έκλεγόμενον Μητροπολίτην.

"Αρθρον 2ο V. "Απαντες οί όρθόδοξοι κάτοικοι άπό ήλικίας 25 
έτών καί ανωτέρω 1 εχουσι δικαίωμα ψήφου. Εξαιρούνται: α) οί μισθο- 
τούμενοι ύπό τής Κοινότητος, β) οί διαχειρισάμενοι κοινοτικήν ή ένορια- 
κήν περιουσίαν ή δι’ αρμόδιας έξελέγξεως άποδειχθέντες καταχρασταί καί 
γ) οί καταδικασθέντες έπί κακουργήματι.

”Α ρ θ ρ ο V 3 ο V. Ή Ελληνική ’Ορθόδοξος Κοινότης Βέροιας κέκτη- 
ται 72 έκκλησίας καί παρεκκλήσια μετά των κτημάτων αυτών, διακυβερνώ- 
μενα υπό μιας πενταμελούς Κεντρικής ’Εκκλησιαστικής ’Επιτροπής καί 
εκπαιδευτικά καταστήματα άρρένων καί θηλέων, διακυβερνώμενα υπό μιας 
τριμελούς ’Εφορίας. ’Επίσης κέκτηται καί τα έξής Ένοριακά Μοναστήρια, 
Δοβριάς, Προφήτου Ήλιου, Καλής Πέτρας, 'Αγίων Πάντων καί Μουτζά- 
λης, διακυβερνώμενα υπό μιας πενταμελούς επί των Μονών ’Επιτροπής. 
Πάντα δε τά σωματεία ταϋτα (δηλ. ’Εφορεία Σχολείων κ.λ.) εκλέγονται εκ 
προσώπων εύϋπολήπτων, τιμίων καί αξιόπιστων.

"Αρθρον 4ο V. "Απασα ή Ελληνική ’Ορθόδοξος Κοινότης Βέροιας 
διαιρείται εις 4 τμήματα, οριζόμενα ώς εξής: Ίο τής Μητροπόλεως, περιλαμ- 
βάνον καί τάς ’Ενορίας Φανερωμένης, 'Αγίου Νικολάου, Κυριωτίσσης καί 
'Αγίου Δημητρίου. Ίο του 'Αγίου Ίωάννου, περιλαμβάνον καί τάς ενορίας 
Χρυσοπολιτίσσης, προφήτου Ήλιου καί Μακαριωτίσσης, τοϋ των 'Αγίων 
’Αναργύρων, μετά τής ένορίας 'Αγίου Παταπίου καί τό τοϋ 'Αγίου ’Αντω
νίου, περιλαμβάνον καί τάς ένορίας 'Αγίου Γεωργίου των Ταξιαρχών, Δε
ξιάς 1 2 καί Άκαταμαχήτου.

Ά,ρθρον 5οV. Τήν Ελληνικήν ’Ορθόδοξον Κοινότητα Βεροίας 
άντιπροσωπεύει αρχή έξ 24 μελών, ήτις καλείται ’Αντιπροσωπεία τής κοι- 
νότητος καί εκλέγεται κατ’ έτος ώς εξής:

’Ά ρ θ ρ ο V 6 ο V. Ένα μήνα προ τής λήξεως τής ενιαυσίου περιόδου 
τής ’Αντιπροσωπείας εν μηνί Δεκεμβρίφ συντάσσονται υπό τής ’Αντιπρο
σωπείας τέσσαρες τών εκλογικών τμημάτων κατάλογοι τών εκλογέων τών 
έχόντων τά έν τώ 2 αρθρω οριζόμενα προσόντα καί άποστελλόμενοι άνά 
εν άντίγραφον εις τό οίκεΐον τμήμα, άναρτώνται έν τώ νάρθηκι τοϋ ναοϋ 
καί μένουσι μέχρι τέλους τών έκλογών.

Ά. ρ θ ρ ο ν 7 ο V. Ή Ιερά Μητρόπολις, δι’ έγκυκλίων άναγιγνωσκο-

1. Διάβαζε άνω.
2. Πρόκειται περί τής έκκλησίας τής Παναγίας Δεξιάς.
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μένων έν έκάστφ ναώ έν ή μέρα Κυριακή, ορίζει τήν ήμέραν των εκλογών.
’ Α ρ θ ρ ο V 8 ο V. Αί τυχόν παρουσιαζόμεναι ένστάσεις περί μέν των 

εκλογέων εντός οκτώ ήμερων από τής άναγνώσεως των έγκυκλίων, περί δε 
των εκλέξιμων υποβάλλονται εντός τριών ήμερών μετά τήν διαλογήν τή 
Αύ(τοϋ) Σεβα(σμιότητι) τώ Μητροπολίτη καί διευθετούνται ύπ’ αύτοϋ καί 
τής ’Αντιπροσωπείας.

Ά. ρ θ ρ ο ν 9ο V. Έν τώ νάρθηκι τής εκκλησίας έκάστου έκλογικοΰ 
τμήματος άναρτάται κάλπη έσφραγισμένη ύπό τής Τέρας Μητροπόλεως, 
έν τή οποία έκαστος τών έν τώ άνηρτημένφ έκλογικώ καταλόγφ τών έκλο- 
γέων ύποχρεοΰται αυτοπροσώπως εντός τριών ήμερών να ρίπτη τό ψηφοδέλ- 
τιόν του, έν φ έχει έγγεγραμμένα έξ πρόσωπα άντιπροσώπους του τμήματός 
του, οϋς εκλέγει, αν θεωρή καταλλήλους καί φέροντας τά έν τώ 2 άρθρω 
οριζόμενα προσόντα, άφοϋ προηγουμένως θέση τήν υπογραφήν του έν τώ 
επί τούτφ βιβλίω, όπερ κρατεί εφορευτική έπιτροπή, έν έκάστφ τμήματι 
συνισταμένη έξ ένός ίερέως καί δύο πολιτών καί έκλεγομένη υπό τής ’Αντι
προσωπείας. Άρχεται δέ ή προσαγωγή τών ψηφοδελτίων μετά ήμίσειαν 
ώραν άπό τοΰ τέλους τής θείας λειτουργίας μέχρι μεσημβρίας καί άπό τής 
8ης τουρκιστί μετά μεσημβρίαν μέχρι τής 10ης καί ουτω πάλιν τήν έπιοϋ- 
σαν καί τήν τρίτην ήμέραν.

Ά. ρ θ ρ ο ν 1 0 ο V. Ή διαλογή τών ψηφοδελτίων γίνεται μετά τήν λή- 
ξιν τής προθεσμίας έν τή ιερά Μητροπόλει, παρόντων τών πλειόνων μελών 
τής εφορευτικής επιτροπής καί τής αντιπροσωπείας, καθ’ ήν άναδεικνύον- 
ται αντιπρόσωποι οί πλειονοψηφοΰντες, έν δέ ίσοψηφία άποφαίνεται ό κλή
ρος. Τής διαλογής συντάσσεται πρακτικόν, ύπογράφεται υπό τής ’Εφορευ
τικής ’Επιτροπής καί τών παρευρεθέντων άντιπροσώπων καί υποβάλλεται 
μετά τών ψηφοδελτίων έν φακέλλω, έσφραγισμένω, προς τήν Αύτοϋ Σεβα
σμιότητα τόν Μητροπολίτην, όστις άποστέλλει αύτοϊς τά σχετικά πιττάκια.

Ά ρ θ ρ ο V 1 1 ο V. Ή ’Αντιπροσωπεία συνέρχεται μετά τήν έκλογήν 
αύτής, υπό τήν προεδρίαν τής Αύ(τοϋ) Σεβασμιότητος ή τοϋ έπιτρόπου αυτής, 
όστις θέλει διευθύνει τάς συνεδριάσεις αυτής, κατά ’Ιανουάριον δέ έκάστου 
έτους προς έπιθεώρησιν, έξέλεγξιν καί έπιψήφισιν τοϋ προϋπολογισμοΰ 
καί άπολογισμοϋ τής Κεντρικής ’Εκκλησιαστικής Επιτροπής. Κατά ’Ιού
νιον δέ διά τάς αύτάς ’Εργασίας καί ’Εφορίας. ’Εκτάκτως δέ οσάκις ή χρεία 
τό καλέσει ή δέκα τών μελών ήθελον άπαιτήσει τοϋτο δι’ έγγράφου παρά 
τής Τέρας Μητροπόλεως.

Ά. ρ θ ρ ο V 1 2 ο V. Ή ’Αντιπροσωπεία θεωρείται έν απαρτία, όταν 
παρευρίσκηται τό ήμισυ τών μελών αύτής πλέον ένός. Μή γενομένης όμως 
άπαρτίας εις τήν πρώτην πρόσκλησιν εις δευτέραν πρόσκλησιν θεωρείται 
έν άπαρτία, όταν παρώσιν οκτώ μέλη.
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Ά ρ θ ρ ον 1 3 ο V. Ή πρόσκλησις γίνεται δι’ ένός προσκλητηρίου 
βιβλίου, έν φ οί προσκαλούμενοι όφείλουσι, να έγγράφωσιν ίδιοχείρως 
τα ονόματα αύτών.

Ά ρ θ ρ ο V 1 4 ο V. Ή ’Αντιπροσωπεία τής κοινότητος συνέρχεται εις 
γενικήν συνέλευσιν, υπό τήν προεδρίαν τής Α(ύτού) Σεβ(ασμιότητος), ή τοϋ 
’Επιτρόπου αύτής έν τή αιθούση τής ίεράς Μητροπόλεως, δυνάμει προσκλη
τηρίων τής Α(ύτοΰ) Σ(εβασμιότητος) ή τού Επιτρόπου αύτής, οριζόντων τήν 
ήμέραν καί τήν ώραν τής συνεδριάσεως καί διά μυστικής ψηφοφορίας θέλει 
εκλέγει έξωθεν κατά πλειοψηφίαν τά τρία σωματεία, τής Κεν(τρικής) ’Εκ
κλησιαστικής) ’Επιτροπής, τής Εφορίας καί τής επί των Μονών Επι
τροπής, όνομάζουσα τούς ταμίας καί τούς αντιπροέδρους αύτων, ών τό 
πρακτικόν τής εκλογής θέλει υποβάλλεσθαι δι’ αίτήσεως εις τήν ίεράν 
Μητρόπολιν προς έπικύρωσιν.

”Α ρ θ ρ ο V 15ο V. "Εκαστον των Σωματείων τούτων θέλει έργάζεσθαι 
ανεξαρτήτως καί ιδιαιτέρως. Καί τής μέν ’Εφορίας ή περίοδος εσται ένιαυσία, 
τής δε Κεντρ(ικής) Έκκλ(ησιαστικής) ’Επιτροπής, ώς καί τής έπί των Μο
νών Επιτροπής, διετής.

Κεφάλαιον Β'
Περί τής Κεντ(ρικής) Έκκλ(ησιαστικής) ’Επιτροπής.

Ά ρ θ ρ ο V 1 6 ο V. Ή Κεντρ(ική) Έκκλ(ησιαστική) ’Επιτροπή θέλει 
έχει υπό τήν άμεσον αύτής διακυβέρνησιν καί διαχείρισιν άπάσας τάς έν τή 
πόλει Βεροίας ίεράς ’Εκκλησίας καί παρεκκλήσια καί τά κτήματα αύτων 
μετά των εισοδημάτων των, ώς καί τό μονοπώλιον τού κηρού, μηδενός 
έπεμβαίνοντος έκ των πολιτών. Συνερχομένη δ’ άπαξ τής έβδομάδος, ή 
οσάκις ή χρεία τό καλέσει, υπό τήν προεδρίαν τής Α(ύτοϋ) Σεβ(ασμιότητος) 
ή τοϋ άντιπροέδρου αυτής, θέλει φροντίζει περί τής αξιοπρεπούς συντη- 
ρήσεως άπασών των εκκλησιών, περί τής έπισκευής αύτων καί διά πλειοδο
σίας ένοικιάσεως τών κτημάτων αύτων.

"Α ρ θ ρ ο V 1 7 ο V. Ή Κεντ(ρική) Έκκ(λησιαστική) ’Επιτροπή θέλει 
ένεργή επί τή βάσει προϋπολογισμού, ον συντάσσει είς τήν πρώτην μετά 
τήν έκλογήν αύτής συνεδρίασιν καί συγκαλοΰσα τήν ’Αντιπροσωπείαν υπο
βάλλει είς τήν εγκρισιν καί έπικύρωσιν αύτής.

"Α ρ θ ρ ο V 1 8 ο V. Ή Κεντ(ρική) Έκκ(λησιαστική) ’Επιτροπή ούτε 
δαπανά, ανευ προϋπολογισμού έγκεκριμένου, ύπό τής ’Αντιπροσωπείας, ούτε 
οίανδήποτε άγοράν ή πώλησιν ένεργεί, ανευ τής άποφάσεως τής ’Αντιπρο
σωπείας, ούτε δαπανίΐ πλείω τών έν τω προϋπολογισμω ώρισμένων. ’Εν 
έκτάκτφ δέ μόνον καί άπροόπτφ άνάγκη έπιτρέπεται αύτή νά δαπανήση ούχί 
όμως πλείω τών 1000 γροσίων κατ’ άνώτατον όριον, δι’ όλον τό έτος. Πάσαν
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δέ πληρωμήν προβλεπομένην υπό του προϋπολογισμού ποιείται διά τοΰ τα- 
μίου αύτής δυνάμει εντάλματος προς αυτόν, φέροντος τήν υπογραφήν τοϋ 
αντιπροέδρου καί τοϋ γραμματέως.

Ά. ρ θ ρ ο ν 1 9 ο V. Ή Κεντ(ρική) Έκκ(λησιαστική) Επιτροπή οφεί
λει νά διατηρή, επί πληρωμή ενα γραμματέα, οστις εχει τά έξης καθήκοντα: 
α) έκτελεϊ τάς αποφάσεις τής Επιτροπής, β) κρατεί τήν άλληλογραφίαν αύ
τής, ήν προσυπογράφει μετά τοϋ άντιπροέδρου, γ) φυλάττει τά άρχεΐα έν 
τάξει, δ) τηρεί άκριβή λογιστικά βιβλία τής διαχειρίσεως των έκκλησια- 
στικων περιουσιών, ε) κρατεί ιδιαίτερα βιβλία προς άκριβή εγγραφήν των 
ληξιαρχικών πράξεων τής πόλεως Βεροίας, στ) συντάττει τά πρακτικά τών 
συνεδριάσεων τής ’Αντιπροσωπείας καί τής Επιτροπής καί ζ) συνυπογρά
φει μετά τοϋ αντιπροέδρου τά εντάλματα πληρωμής ώς καί παν άλλο έγ
γραφον, έξερχόμενον εκ τοϋ γραφείου τής κ(εντρικής) έ(κκλησιαστικής) 
έ(πιτροπής).

"Α ρ θ ρ ο ν 20ό V. Καθήκοντα τοϋ ταμίου είσί τά έξής: α) Κρατεί 
έπιμελώς τάς άποδείξεις τών τακτικών καί εκτάκτων προσόδων τών εκκλη
σιών, β) διά διπλοτύπων αποδείξεων πληρώνει τάς έγκεκριμένας δαπάνας, 
δυνάμει εντάλματος, γ) έγγράφει άκριβώς καί λεπτομερώς πάσαν πρόσοδον 
ή δαπάνην διά τοϋ γραμματέως εις τό βιβλίον Ταμείου καί βιβλίον μερίδων, 
δ) επιτηρεί τόν Γραμματέα εις τήν άκριβή τήρησιν τών λογιστικών καί λη
ξιαρχικών βιβλίων ώς καί τοϋ κτηματολογίου καί άπογραφής τών επίπλων, 
σκευών καί άμφιων τών έκκλησιών, ε) φυλάττει τούς τίτλους τών ιδιοκτη
σιών τών έκκλησιών ώς καί παν σπουδαΐον αύτών έγγραφον έν τφ σιδηρώ 
χρηματοκιβώτια) τής επιτροπής καί στ) ύπογράφει τά ένοικιαστήρια τών 
κτημάτων τών έκκλησιών.

Ά ρ θ ρ ο V 2 1 ο V. Ή Κεντ(ρική) Έκκ(λησιαστική) Επιτροπή οφείλει 
νά έχη τό έπιτροπεΐον της εν τινι δωματίφ τών οικημάτων τοϋ 'Αγίου ’Αντω
νίου, έν φ θέλει συνεδριάζει καί έν φ θέλει διημερεύει ό Γραμματεύς καί θέλει 
μένει διαρκώς τεθειμένον τό σιδηροΰν χρηματοκιβώτιον.

Ά ρ θ ρ ο V 2 2 ο V. Ή Κεντ(ρική) Έκκλ(ησιαστική) ’Επιτροπή οφεί
λει αύτοπροσώπως νά διεξάγη τήν ύπηρεσίαν τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου, εις δέ 
τάς άλλας τρεις έκκλησίας νά διορίζη ύπ’ εύθύνην της υποεπιτροπάς.

Άρθρον 23ο V. Λειτουργία τακτικώς θέλει τελεΐσθαι εις τάς τέσ- 
σαρας όρισθείσας ένοριακάς έκκλησίας, ήτοι εις τήν τής Μητροπόλεως, 
τοϋ 'Αγίου Ίωάννου, τών 'Αγίων ’Αναργύρων καί τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου. 
Εις δέ τάς άλλας έκκλησίας έναλλάξ κατά παν Σάββατον εις τά τέσσερα 
τμήματα καί εις τάς μνήμας αύτών.
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"A ρ θ ρ ο V 2 4 ο V. Ή Κεντρική Έκκλ(ησιαστική) Επιτροπή οφείλει 
νά διατηρή τακτικούς μισθωτούς ψάλτας εις τάς 4 έν ένεργεία εκκλησίας 
(καί αν τα οικονομικά έπιτρέπουσιν, άνά ένα διάκονον) καί άνά ένα κανδη- 
λάπτην καί πέμπτον κανδηλάπτην, εις ον ανατίθεται ή καθαριότης καί επι
μέλεια όλων των εκκλησιών τής πόλεως, είς ήν δέον νά διατηρή άνημμένην 
άνά μίαν κανδήλαν τού αγίου καθ’ έκάστην.

Ά ρ θ ρ ο V 2 5 ο V. Ή Κεντ(ρική) Έκκ(λησιαστική) Επιτροπή κέκτη- 
ται σφραγίδα, φέρουσαν τα έξης γράμματα: «Κεντρική Εκκλησιαστική Επι
τροπή τής πόλεως Βεροίας», δΓ ής θέλει σφραγίζει παν έγγραφον έξερχό- 
μενον εκ τού γραφείου ώς καί τάς διπλοτύπους αποδείξεις καί ήν κρατεί 
ό αντιπρόεδρος».

Τ’ άνωτέρω 23 άρθρα έψηφίσθησαν κατά τήν συνεδρίασιν τής 20ής 
Σεπτεμβρίου τού 1892. Κάτωθεν τού άρθρου 23 αναγράφονται τά έξής:

«Έν τή συζητήσει τού άνωτέρω 23 άρθρου ό κ. Κωνσταντίνος Χρυσο- 
χόος ώς καί ό κ. Θωμάς Κόντος άπεφάνθησαν κατά τής έπιψηφίσεως αυτού, 
θεωροϋντες άσύμφορον είς τήν κοινότητα τήν ένωσιν τών έκκλησιών καί 
των κτημάτων». Υπογράφουν 12 μέλη τής ’Αντιπροσωπείας (ή οποία έλει- 
τουργει ήδη προ τής έπιψηφίσεως τού Κανονισμού) καί ό μητροπολίτης, 
ύπάρχει δέ καί σφραγίς, στρογγύλη, έχουσα είς τό κέντρον σταυρόν καί 
κάτωθεν τούτου τήν χρονολογίαν 1891, κυκλικώς δέ τά έξής: «fΣΦΡΑΓΙΣ 
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΡΟΙΑΣ». Μετά τάς ύπογραφάς 
υπάρχει ή έξής σημείωσις: «Ένοσιν τόν έκλισιόν κέ κτηματον δεν παρα- 
δέχομε. θωμάς Κόντος». Είς τήν συνεδρίασιν τής 23ης Σεπτεμβρίου 1892 
συνεζητήθησαν τά άρθρα 26-28 τού Κανονισμού, ό όποιος εξεπονήθη «ύπό 
τής συντακτικής επιτροπής».

«”Α ρθρον26ον. Ό άριθμός τών ιερέων περιορίζεται τού λοιπού 
εις ένδεκα, έξ ών είς τήν ένορίαν τής Μητροπόλεως τέσσαρες, είς τήν του 
'Αγίου ’Αντωνίου τρεις, δύο είς τήν τού 'Αγίου Ίωάννου καί δύο εις τήν τών 
'Αγίων ’Αναργύρων,άπολαμβανόντων τάς έξής άπολαβάς: διά γάμους γρό(σια) 
30, διά κηδείας γρ. 5, διά μνημόσυνα γρ. 5, διά βαπτίσεις γρό. 5, διά εύχέ- 
λαιο(ν) άνά δύο γρόσ., διά εύχάς γεννήσεως γρό. 2, δι’ ευχήν σαραντι- 
σμοΰ γρ. 2 καί τάς λοιπάς τυχηράς άπολαβάς κατά τήν άνέκαθεν συνήθειαν.

"Αρθρον 27ο V. Έν έκάστη ενορία οί ώρισμένοι ιερείς θέλουσιν 
έχει κοινόν ταμεϊον καί διανέμεσθαι έξ ίσου τάς άπολαβάς.

Ά. ρ θ ρ ο ν 28ο V. 'Ορίζεται τού λοιπού, όπως ή έπιχορήγησις τού 
Σεβαστού ήμών Μητροπολίτου συνισταμένη είς 10 χιλιάδας γρόσια πλη- 
ρώνηται ολόκληρος έτησίως, υπό τών ιερέων τής πόλεως κατά τήν γενη- 
σομένην ύπό τής ’Αντιπροσωπείας αναλογίαν. ’Απαλλάσσονται δέ τού λοι-
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ποϋ οί ιερείς από τοϋ μέχρι τοϋδε εις το ταμεΐον των σχολών διδομένου 
έμβατικίου».

Ή συνεδρίασις ελόθη, άφοϋ έψήφισε μόνον τρία άρθρα. Εις ταύτην 
παρέστησαν (υπογράφουν) έννέα μέλη τής ’Αντιπροσωπείας καί ό μητρο
πολίτης.

(Συνεδρίασις τής 25-9-1892)
«Κεφάλαιον Γ'

Ά ρ θ ρ ο V 2 9 ο V. Ή Εφορία, άμα τή εκλογή αυτής εκλέγει εκ των 
μελών αυτής τον γραμματέα, δστις τηρεί τά πρακτικά τών συνεδριάσεων 
ώς καί κατάλογον τής βιβλιοθήκης καί τών οργάνων, συντάσσουσα δέ 
αμέσως τον προϋπολογισμόν της καί ύποβάλλουσα προς εγκρισιν τής ’Αντι
προσωπείας.

”Α ρ θ ρ ο V 3 0 ό V. Ελλείψει τοϋ Προέδρου άναπληροΐ αύτόν ό ’Αντι
πρόεδρος.

A ρ θ ρ ο ν 3 1 ο V. Ό Ταμίας τής Έφ(ορίας), έκλεγόμενος άπ’ ευθείας 
υπό τής Άντιπρ(οσωπείας), τηρεί άκριβή τής διαχειρίσεως βιβλία, ήριθμη- 
μένα, έσφραγισμένα τή σφραγιδι τής Μητροπόλεως, έκτελεϊ πάσαν δαπάνην, 
δυνάμει έντάλματος τοϋ Πρ(οέδρου) ή τοϋ ’Αντιπροέδρου προσυπογραφομέ- 
νου καί τοϋ Γραμματέως, πάσα δέ εΐσπραξιν διά διπλοτύπων αποδείξεων. 
Εις τό τέλος δέ έκάστου έτους υποβάλλει μετά τών συνεφόρων τούς λογα
ριασμούς τής διαχειρίσεως, μετά τών δικαιολογητικών έγγράφων, τή ’Αντι
προσωπεία, προς έξέλεγξιν καί παραδίδει τώ διαδόχφ αύτώ δΤ άποδείξεως 
τά βιβλία, έγγραφα, καί παν άλλο έγγραφον άνήκον εϊς τά Σχολεία, τά όποια 
πρέπει να κατατίθενται εν τώ Ταμείφ εντός τοϋ γραφείου τής ’Εφορίας.

A ρ θ ρ ο V 3 2 ο V. Ή ’Εφορία συνεδριάζει εν τινι δωματίφ τής Τέρας 
Μητροπόλεως, τακτικώς μέν άπαξ τής έβδομάδος, καθ’ ήμέραν καί ώραν 
όριζομένων ύπ’ αυτής, εκτάκτως δέ, οσάκις ήθελε προσκληθή υπό τοϋ Προέ
δρου, ή τοϋ ’Αντιπροέδρου. Πάσα άπόφασις αυτής γίνεται εν συνεδρία διά 
ψηφοφορίας, θεωρείται δέ εν άπαρτία, όταν παρώσι δύο τουλάχιστον μέλη. 
Έν περιπτώσει δέ ίσοψηφίας ύπερισχύει ή γνώμη ύπέρ ής ήθελε ταχθή ό 
πρόεδρος.

A ρ θ ρ ο V 3 3 ο V. Ή ’Εφορία, άμα τή έγκρίσει τοϋ προϋπολογισμού, 
νά έκλέγη καί συμφωνή δεόντως τό κατάλληλον προσωπικόν τών διδα
σκάλων, άνταλλάσσουσα μετ’ αύτών συμβόλαια, ύπογεγραμμένα υπό τοϋ 
Ταμίου καί φέροντα τήν έπικύρωσιν τοΰ Μητροπολίτου. ’Απαγορεύεται 
δέ ή εισαγωγή διδασκάλων έν τοις εκπαιδευτή ρίοις άρρένων ή θηλέων, μή 
έχόντων πτυχία διδασκαλείου ή γυμνασίου. ’Οφείλει δέ νά φροντίζη όπως 
τό πρόγραμμα ή συντεταγμένον μέχρι τής 15 Αύγούστου, δτε δέον νά άρ-
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χωνται αί έγγραφαί των μαθητών, τα δέ μαθήματα άνυπερθέτως τήν Ιην Σε
πτεμβρίου). Όρίζει δέ μετά τοϋ διευθυντοϋ καί τής διευθυντρίας έγκρίσει 
καί τής Ίε(ράς) Μ(ητροπόλεως) τα εισακτέα διδακτικά βιβλία, τα όποια 
άπαξ εΐσαχθέντα δέον να έξακολουθώσι τα αύτά τουλάχιστον επί διετίαν.

Σημείωσις. Ή Εφορία των Σχολείων μετά τοϋ Προέδρου οφείλει 
εντός εξ άπό τής σήμερον να έκπονήση κανονισμόν, δστις θά διέπη άπαντα 
τά εκπαιδευτικά καταστήματα, έξάπαντος όμως εχουσα προ όφθαλμών τήν 
πορείαν των έν Θεσσαλ(ονίκη) έκπαιδευτικών καταστημάτων.

Ά ρ θ ρ ο V 3 4 ο V. Ή Εφορία οφείλει άπαξ τουλάχιστον τής έβδο- 
μάδος νά έπισκέπτηται τά έκπαιδευτήρια, νά έξετάζη τά περί τής άκριβοϋς 
έκπληρώσεως των καθηκόντων των διδασκάλων, νά λαμβάνη γνωσιν τής 
τάξεως των μαθητών, των άναγκων τής Σχολής καί δι’ άποφάσεως αυτής νά 
σπεύδη εις τήν θεραπείαν αύτών. Πάσαν δέ έκτακτον ύπόθεσιν, άφορωσαν 
είτε εις τήν ευταξίαν καί εύπείθειαν των μαθητών είτε εις τήν τυχόν διαμά
χην των διδασκάλων, θέλει επιλαμβάνεται διά προηγουμένης άναφοράς καί 
έκδόσεως τοϋ διευθυντοΰ.

”Α ρ θ ρ ο V 3 5 ο V. Ή Εφορία εν τακτική αύτής συνεδριάσει υπό τήν 
προεδρίαν τής Α.Σ. τοϋ Μητρ(οπολίτου) δύναται έν άνάγκη νά προβή εις 
τήν παϋσιν διδασκάλου ή διδασκαλίσσης καί έν τω μέσφ τοϋ σχολικοϋ έ
τους, όταν λόγοι ισχυροί θά ύπάρχωσι προς τοϋτο.

"Α ρ θ ρ ο V 3 6 ο V. Ή Εφορία έχει ώς πόρους: α) τήν έτησίαν χορη
γίαν από τής Κ(εντρικής) Έκκ(λησιαστικής) Επιτροπής, β) Τά εισοδήματα 
των σχολειακων κτημάτων τής Ράχοβας καί Κότσικας καί γ) τά μέχρι τοϋδε 
λαμβανόμενα δικαιώματα των προικών, ών ή έξασφάλισις ανατίθεται εις 
τήν Ίεράν Μητρόπολιν.

Ά ρ θ ρ ο V 3 7 ο V. Ή Εφορία κέκτηται σφραγίδα φέρουσαν τά έξής 
γράμματα «’Εφορία των έκπαιδευτικών καταστημάτων Βέροιας», ήν κρα
τεί ό ’Αντιπρόεδρος.

Ά ρ θ ρ ο V 3 8 ο V. Ή ’Αντιπροσωπεία οφείλει νά έκλέγη κατά πάσαν 
διετίαν πενταμελή έπιτροπήν επί τών Μοναστή ρίων, ήτις οφείλει έπί τή 
βάσει προϋπολογισμού, έγκεκριμένου ύπό τής ’Αντιπροσωπείας, νά φρον- 
τίζη περί τής έξασφαλίσεως τών κτημάτων αύτών, άπό πάσης ξενικής διαρ- 
παγής, νά διαχειρίζηται ευσυνειδήτως τήν περιουσίαν αύτών, ένοικιάζουσα 
έν τή Μητρ(οπόλει) τά κτήματα αύτών διά πλειοδοσίας καί διατηροΰσα άνά 
ένα ιερέα εις έκαστον Μοναστή pio ν καί παρέχουσα έτησίως εις άναλόγους 
δόσεις ποσόν τι εις τήν ’Εφορίαν τών σχολών Βέροιας, όπερ θέλει όρίζεσθαι 
υπό τής ’Αντιπροσωπείας. Έν τέλει δέ έκάστου έτους νά παραδίδη άκριβή 
λογαριασμόν τής διαχειρίσεως αύτής εις τήν ’Αντιπροσωπείαν διά πάσαν
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διαφοράν άφορώσαν τήν περιφρούρησιν των κτημάτων των μονών καί άπαι- 
τοϋσαν δαπάνην άνω των 1000 [γροσίων]. Όφείλει νά άναφέρηται είςτήν 
Αντιπροσωπείαν καί νά έκτελη τήν έπί ταύτη άπόφασιν αύτής.

"Α ρ0 ρ ο V 39ο V. Παν σωματεϊον, διαδεχόμενοντό προκάτοχον αύτοϋ, 
οφείλει νά παραδέχηται καί νά έκτελή ως έγκύρους τάς πράξεις αύτοϋ, μέχρι 
τής έκπληρώσεως των όρων, ύφ’ ών αύται εγένοντο.

’Α. ρ θ ρ ο ν 4 0 ό V. 'Η ’Αντιπροσωπεία άμα τή εξελέγξει των λογαρια
σμών των τριών σωματείων οφείλει δι’ αΐτήσεως αύτής νά ύποβάλλη τάς 
πράξεις αύτής υπό τήν εγκρισιν καί έπικύρωσιν τής Δημογεροντίας.

’Ά ρ 0 ρ ο V 41ο V. Ούδενί των μελών παντός σωματείου επιτρέπεται 
νά είναι μέλος άλλου σωματείου. Ούδείς δε δικαιούται νά παύη μέλος τι 
σωματείου τινός. Παραιτούμενου δέ τίνος ή άποβιοΰντος ή άποδημοΰντος 
πλέον των τριών μηνών ή μή προσερχομένου εις τέσσερας κατά σειράν συν
εδριάσεις άντικαθίσταται διά τού έπιλαχόντος, έν δ’ ίσοψηφία άποφαίνε- 
ται ό κλήρος.

’Ά ρ θ ρ ο V 42ο V. Πάντα τά ζητήματα είς πάντα τά σωματεία λύον
ται διά πλειονοψηφίας.

’Ά ρ θ ρ ο V 4 3 ο V. Ό παρών Κανονισμός άμα τή έπιψηφίσει αύτοϋ 
δέον νά εκτυπωθή καί διανεμηθή άνά εν άντίτυπον εις τά μέλη όλων των 
σωματείων καί εις τούς βουλομένους έκ των πολιτών, ισχύει δέ έπί τρία 
ετη καί παρελθούσης τής προθεσμίας ταύτης άναθεωρηθήσεται καί συμ- 
πληρωθήσεται εις τάς τυχόν παρουσιασθησομένας εν τω μεταξύ έλλείψεις 
αύτοΰ, μή γενομένου δέ λόγου ισχύει έπί μίαν ετι τριετίαν».
γ) Παρατηρήσεις. Τά έπακολουθήσαντα γεγονότα.

Εις τόν κανονισμόν αύτόν δέν προβλέπεται ή όργάνωσις καί ή λειτουρ
γία Δημογεροντίας, χωρίς τοϋτο νά σημαίνη, ότι κατηργήθη αύ'τη. Είς τά 
πρακτικά τής 19’Ιουλίου 1892 (κώδιξ 17ος, σελ. 1-3) διαβάζομεν, ότι ό μη
τροπολίτης Κοσμάς ύπέβαλε τό σχέδιον του κανονισμού, έπί τοϋ όποιου 
παρετήρησεν ό ιατρός Δημήτριος Τούσας, ότι τοϋτο δέν προβλέπει περί 
Δημογεροντίας. Ό μητροπολίτης άπήντησεν, ότι τοϋτο έγένετο, διότι ή 
Δημογεροντία «είναι σωματεϊον άνεξάρτητον τής κοινότητος Βερροίας, καθ’ 
όσον αυτή είναι άντιπροσωπεία όλης τής επαρχίας καί ώς τοιαύτη κεϊται 
ύπεράνω όλων των κοινοτήτων, ό δέ κανονισμός τής κοινότητος άφορά τήν 
διακανόνισιν των πραγμάτων μόνης τής πόλεως Βερροίας, διά τοϋτο, έφ’ 
όσον ή επαρχία Βερροίας δέν δηλώσει έπισήμως ότι παραδέχεται ώς άντι- 
προσωπείαν της τήν ύπό τής πόλεως Βερροίας έκλεγομένην Δημογεροντίαν, 
δέν δύναται νά γίνη λόγος έν τω κανονισμω τής πόλεως περί αυτής».
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°iï σεΑίς 27 τοΰ ?5π’ άριθμ. 17 (νΰν 29, νέας άριθμήσεως) κωδικός τής μη- 
τροπόλεως Βέροιας και Ναονσης, όπου το τέλος τον κανονισμού τοϋ 1892, 
ή σφραγίς τής μητροπόλεως καί ai νπογραφα'ι τοϋ μητροπολίτου Κοσμά 

και των αντιπροσώπων τής Βέροιας
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Κατά τήν πρώτην αύτήν Γενικήν Συνέλευσιν (19-7-1892) των πολιτών 
τής Βέροιας εξελέγη Κεντρική Εκκλησιαστική Επιτροπή, Εφορεία των 
Σχολείων καί ’Επιτροπή Έπιθεωρήσεως του κανονισμού.

Ό κανονισμός ούτος υπεβλήθη (28-9-1892) είς τό Οικουμενικόν Πατριαρ- 
χεΐον προς επικύρωσιν, άλλ’ έν τούτοις ήρχισε προηγουμένως ή έφαρμο- 
γή του. Τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον ανέβαλλε τήν επικύρωσιν του κα
νονισμού, δι’ αυτό καί ό Μητροπολίτης έζήτησε διά νέας επιστολής του 
(6-11-1892) τήν έπίσπευσιν τής έγκρίσεως τής «Μεγάλης ’Εκκλησίας».

Τέλος, ό Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως δι’ επιστο
λής του (άριθμ. πρωτ. 6851 τής 18-12-1892) έγνώρισεν εις τον μητροπολίτην, 
ότι έπρεπε νά προστεθή ειδικόν κεφάλαιον διά τήν Δημογεροντίαν. Είς τήν 
παρατήρησιν ταύτην ό μητροπολίτης άπήντησεν, ότι ή Δημογεροντία είναι 
ιδιαίτερον σώμα όλοκλήρου τής ’Επαρχίας του. Άπεφασίσθη, κατόπιν 
τούτων, ή σύγκλησις ’Επαρχιακής Συνελεύσεως (Βεροίας-Ναούσης-χωρίων) 
καί ή εκλογή μιας μέν Δημογεροντίας, άλλά μέ δύο τμήματα, ήτοι τό τμήμα 
Βέροιας καί τό τμήμα Ναούσης, διότι καί αί δύο πόλεις ήθελον νά έχουν, 
όπως ανέκαθεν συνέβαινε, Δημογεροντίας, οί δέ κάτοικοι των χωρίων νά 
έπέλεγον μίαν έκ τούτων. Γράφει σχετικως ό μητροπολίτης Κοσμάς (κωδιξ 
16, σελ. 46-47, επιστολή προς τόν Πατριάρχην τής 20-1-1893): «...’Εν έκα- 
τέρα τούτων (δηλαδή έν Βεροία - Ναούση) ύπήρχον ανέκαθεν Δημογερον- 
τίαι, ασχέτως εργαζόμενοι καί...εκλεγόμενοι, προεδρευόμεναι υπό του μη
τροπολίτου ή του έπιτρόπου αύτοΰ», καί ότι αί άποφάσεις των Δημογερον
τιών έκκαλοϋνται άπ’ ευθείας «εις τά Πατριαρχεία».

Έν τω μεταξύ έγένετο ή εκλογή (είς Νάουσαν) προσωρινής Δημογε
ροντίας. Ή Επαρχιακή Συνέλευσις συνήλθε «τήν Παρασκευήν τής Δια- 
καινησίμου έβδομάδος» (του 1893), είς τήν όποιαν ελαβον μέρος πλήν των 
Βεροιέων καί οκτώ εκλέκτορες εκ Ναούσης καί των χωρίων μέ άναλογίαν 
των οικογενειών («στεφάνων»), δηλαδή «100 στέφανο, τρεις άντιπρόσωποι». 
Πράγματι, τήν 2-4-1893 έξελέγη 12μελής Επαρχιακή Δημογεροντία. Αί 
τροποποιήσεις τού Πατριαρχείου δεν έφηρμόσθησαν μέχρι τοϋ 1903, μέχρις 
ότου ϊσχυσε, κατόπιν συνεχών παρατάσεων τής ισχύος του, ό Κανονισμός 
τοϋ 1892.

Έκ τής μελέτης τοϋ κανονισμοΰ τοϋ 1892 προκύπτει ότι διά τούτου 
ίδρύοντο: α) Ή’Αντιπροσωπεία (24μελής), β)ήΚεντρική Εκ
κλησιαστική Επιτροπή, γ) ή Εφορεία τών Σχολείων καί δ) 
ή Επιτροπή επί τών Μονών. Κυρίαρχον σώμα ήτο άναμφισβητή- 
τως ή ’Αντιπροσωπεία, ή οποία έξέλεγε τά τρία λοιπά «σωματεία» 
τής κοινότητος. Ό μητροπολίτης (ή ό έπίτροπός του) προήδρευε καί τών 
τεσσάρων σωματείων, άλλά ούτος είχε δικαίωμα μιας ψήφου, ή όποια ύπερ- 
ίσχυεν είς περίπτωσιν ίσοψηφίας. Έν τούτοις, ό έπόμενος μητροπολίτης
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Κωνστάντιος (Ίσαακίδης) ύπεστήριξεν (εις τήν Εφορείαν των σχολείων), 
δτι είχε διπλήν ψήφον, τήν δέ άποψιν ταύτην έδέχθη, μετά ψηφοφορίαν, 
καί ή ’Αντιπροσωπεία, άλλα προεκλήθησαν άνωμαλίαι, αί όποϊαι άπεκορυ- 
φώθησαν κατά το 1902-1903. Συνεπεία τούτων ό Οικουμενικός Πατριάρχης 
άπηύθυνε προς τούς προύχοντας Βέροιας πολλάς συμβουλευτικός έπιστολάς, 
διότι ούτοι εϊχον διαιρεθή είς φίλους καί εχθρούς του μητροπολίτου. Τέλος, 
ό Οικουμενικός Πατριάρχης ώρισε τον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης ’Αθα
νάσιον ώς Πατριαρχικόν Έξαρχον καί είς τήν συνεδρίαν τής 23-3-1903 
έψηφίσθησαν αί γενικαί γραμμαί του νέου κανονισμού, ό όποιος καί έψη- 
φίσθη, τήν 27ην τού ΐδίου μηνάς καί έτους 1.

3. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1903

α) Παρατηρήσεις.
Ό νέος κανονισμός τού 1903 (ύπογραφόμενος ύπό 65 Βεροιέων) περιε- 

λάμβανεν όκτώ κεφάλαια ή 48 άρθρα καί εν κεφάλαιον γενικών διατάξεων. 
Διά τού κανονισμού τούτου ή Βέροια ύποδιηρείτο είς εξ (άντί των τεσσά
ρων) τμήματα, ήτοι τής Μητροπόλεως, τού 'Αγίου ’Αντωνίου, τού 'Αγίου 
Ίωάννου, των 'Αγίων ’Αναργύρων, τής Κυριωτίσσης καί τού 'Αγίου Γεωρ
γίου (άρθρον 3ον). Τά σωματεία (άρχαί τής Βεροίας) ήσαν τρία (άρθρον 4ον 
κ.έ.), ήτοι : α)ήΔημογεροντία τής Μητροπόλεως, β) ή είκοσαμελής 
Διευθύνουσα ’Επιτροπή καί γ) ή’Εφορεία των ’Εκπαιδευ
τηρίων. Διά τού νέου κανονισμού κατη ργεϊτο ή παντοδυναμία τής ’Αντι
προσωπείας. Τό «τμήμα» τού 'Αγίου ’Αντωνίου, ώς καί τά ύπόλοιπα πέντε 
τμήματα, έξέλεγον άνά ενα άντιπρόσωπον, έκ τού συνόλου δέ τούτων άπε- 
τελεΐτο ή εξαμελής ’Επιτροπή τού 'Αγίου ’Αντωνίου. Τά άλλα τμήματα 
έξέλεγον επίσης άνά τρεις επιτρόπους, πλήν τής Κυριωτίσσης, ή όποια 
είχε δύο επιτρόπους. Συνολικώς, λοιπόν, τά εξ «τμήματα» (ενορίαι) τής 
Βεροίας έξέλεγον είκοσι ’Επιτρόπους. Ούτοι άπετέλουν (άρθρα 14 κ.έ.) τήν 
«Διευθύνουσαν ’Επιτροπήν», όταν συνήρχοντο άπό κοινού. Έκαστον τμή
μα έξέλεγε καί ενα δημογέροντα καί ούτω συνεκροτείτο καί ή έξαμελής 
Δημογεροντία.

Αί έκλογαί έγένοντο κατ’ έτος (Μάρτιον ή ’Απρίλιον), άλλά ή περίοδος 
τής Διευθ. ’Επιτροπής ήτο (άρθρον 32ον) διετής, κατ’ έτος όμως άνενεοΰτο 
τό ήμισυ τού άριθμοΰ των μελών της. Σημαντική ήτο ή θέσις τής έξαμελοΰς 
’Επιτροπής τού 'Αγίου ’Αντωνίου1 2.

1. Βλ. Γεωργίου X. Χιονίδη, Κατά τά τέλη τής τουρκοκρατίας άνωμαλίαι είς 
τήν κοινότητα τής Βεροίας, «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον (Σφενδόνη)», 1964, ο. 333-335.

2. Βλ. περί τής θέσεως τής έκκλησίας τοδ όσιου ’Αντωνίου είς τά κοινοτικά τής Βε-
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Ή Εφορεία των σχολείων έξελέγετο (αρθρον 33ον κ.έ.) ύπό του μητρο
πολίτου, τής Δημογεροντίας καί τής Διευθυνούσης Επιτροπής, ήτο δέ 
4μελής.

«Ή Δημογεροντία (αρθρον 43ον) είναι ή Άνωτάτη Διοικητική καί Δι
καστική ’Αρχή τής Κοινότητος καί εις αυτήν υπάγονται όλαι αί Έπιτροπαί 
των τμημάτων, καί τμηματικως καί έν συνόλφ, ως ή Διευθύνουσα Επιτρο
πή καί ή ’Εφορεία των ’Εκπαιδευτηρίων καί συμμορφοΰνται καί υποτάσ
σονται είς τάς άποφάσεις αυτής». Πράγματι ή Δημογεροντία απέκτησε 
πάλιν τήν παλαιάν της αϊγλην καί δύναμιν.
β)Τό κείμενον:

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 0ΡΘ0Δ0Ξ0Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Κεφάλαιον Α'
Περί τής Κοινότητος έν γένει.

’'Αρθρον Ιον. Ή ’Ορθόδοξος Ελληνική Κοινότης τής πόλεως 
Βέροιας άπαρτίζεται έκ πάντων των κατοίκων, των άναγνωριζόντων ως εκ
κλησιαστικόν αύτων αρχηγόν τον υπό τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου 
έκλεγόμενον μητροπολίτην.

"Αρθρον 2ο V. "Απασα ή Κοινότης διαιρείται είς εξ τμήματα, ορι
ζόμενα ως εξής: τό τής Μητροπόλεως, περιλαμβάνον καί τάς ενορίας Φα
νερωμένης, 'Αγίου Νικολάου καί 'Αγίου Δημητρίου· τό του 'Αγίου Ίωάννου, 
περιλαμβάνον καί τάς ένορίας Χρυσοπολιτίσσης, Προφήτου Ήλιου καί 
Μακαριωτίσσης· τό των 'Αγίων ’Αναργύρων, περιλαμβάνον καί τήν ένορίαν 
του 'Αγίου Παταπίου· τό των 'Αγίου ’Αντωνίου, περιλαμβάνον καί τάς ενο
ρίας των Ταξιαρχών καί Άκαταμαχήτου- τό τής Κυριωτίσσης, καί τό του 
'Αγίου Γεωργίου, περιλαμβάνον καί τήν Δεξιάν.

"Αρθρον 3 ο V. Ή ’Ορθόδοξος Έλλ(ηνική) Κοινότης Βέροιας κέκτη- 
ται, πλήν των ’Εκπαιδευτικών καταστημάτων άρρένων τε καί θηλέων μετά 
των είς αύτά άνηκόντων κτημάτων, έβδομήκοντα δύο έκκλησίας καί παρεκ
κλήσια μετά των κτημάτων αύτων καί τά έξής ένοριακά μοναστήρια: Δο- 
βρας, Προφήτου Ήλιου, 'Αγίων Πάντων, Καλλιπέτρας καί Μεταμορφώ- 
σεως (Μουτσάλης) μετά τών άνηκόντων είς αυτά κτημάτων.

"Αρθρον 4 ο V. Τά τής Έλλ(ηνικής) ’Ορθοδόξου Κοινότητος Βέ
ροιας διέπουσι τά έξής κοινοτικά σωματεία: α) ή Δημογεροντία τής Μη-

ροίας Γεωργίου X. Χιονίδη, Ό όσιος ’Αντώνιος ό νέος έκ της μακεδονικής Βέ
ροιας, βάσει ανεκδότων βυζαντινών έγγράφων καί λανθανόντων στοιχείων, Βέροια 1965, 
ιδίως σ. 72-74.
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τροπόλεως, β) ή είκοσαμελής Διευθύνουσα Επιτροπή καί γ) ή Εφορεία 
των Εκπαιδευτηρίων.

’Ά ρ θ ρ ο V 5 ο V. Λειτουργία τακτικως θέλει τελείσθαι εις τάς Εκ
κλησίας Μητροπόλεως, 'Αγίου Ίωάννου, 'Αγίων ’Αναργύρων, 'Αγίου ’Αν
τωνίου, Κυριωτίσσης καί 'Αγίου Γεωργίου, είς δε τάς ’Εκκλησίας Μετα- 
μορφώσεως, Μακαριωτίσσης καί Δεξιάς τάς τρεις ήμέρας των Χριστουγέν
νων, τάς τρεις ήμέρας τοϋ Πάσχα, των Θεοφανείων, Βαΐων καί είς τάς μνή- 
μας αυτών. Είς δέ τάς λοιπάς εκκλησίας είς τάς μνήμας αυτών καί εν περι- 
πτώσει αΐτήσεως παρά Χριστιανών, έπί προκαταβολή τών έξόδων έν οίαδή- 
ποτε εκκλησία, τή άδεια καί έγκρίσει του Μητροπολίτου.

Ά ρ θ ρ ο V 6 ο V. Οί ιερείς τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου καί τών 'Αγίων ’Αναρ
γύρων θά είναι μισθωτοί, ύποχρεούμενοι να εΐσπράττωσι τά εξαμηνιαία παρά 
τών ενοριτών, άτινα θέλουσι παραδίδει είς τον ταμίαν τοϋ τμήματος.

Κεφάλαιον Β'
Περί ’Αρχαιρεσιών.

Άρθρον 7ο V. Κατά τάς άρχάς τοϋ Φεβρουάριου ή Μητρόπολις 
παρουσιάζει τή Δημογεροντία τούς παρά τών ιερέων τή διαταγή τοϋ Μητρο
πολίτου συντεταγμένους καταλόγους τών ενοριτών έκαστου τμήματος, τών 
έχόντων ήλικίαν άνω τών 25 ετών, μεθ’ ο εκλέγεται έξαμελής έπιτροπεία, 
άνά είς έξ έκάστου τμήματος, ήτις έξελέγχουσα τούς καταλόγους τών 'Ιε
ρέων καταρτίζει τούς εκλογικούς καταλόγους τών τμημάτων, έν οίς περιέ- 
χονται τά ονόματα τών κατά τό έπόμενον άρθρον έχόντων τά έκλογικά δι
καιώματα, παραδίδει δέ τούτους τή Ιερά Μητροπόλει εντός 15 ήμερών.

Άρθρον 8 ο V. Έχουσι δέ τά έκλογικά δικαιώματα πάντες οί κατά 
τό πρώτον άρθρον άποτελοϋντες τήν ’Ορθόδοξον Έλλ(ηνικήν) Κοινότητα 
καί συμπληρώσαντες τό 25ον έτος. ’Εξαιρούνται: α) οί υπό τής Κοινότητος 
μισθοδοτούμενοι β) οί διαχειρισάμενοι κοινοτικήν ή ένοριακήν περιουσίαν 
καί δΓ αρμόδιας έξελέγξεως άποδειχθέντες καταχρασταί γ) οί έπί κακουρ- 
γήματι καταδικασθέντες. δ) οί καθυστεροΰντες ένοίκια κοινοτικού κτή
ματος ή άλλας όφειλάς έπί δύο ολόκληρα έτη. ε) οί ξένοι, οί μή έκπληρώ- 
σαντες τούς έν τώ έπομένω άρθρω άναγραφομένους όρους.

Άρθρον 9 ο V. Οί ξένοι, όπως άποκτήσωσι τά έκλογικά δικαιώματα, 
δέον να διαμείνωσι διαρκώς έπί δεκαετίαν έν Βεροία καί μετά τοϋτο να πα- 
ρουσιάσωσι πιστοποιητικόν τής διαμονής των, ύπογεγραμμένον παρά τοϋ 
αρμοδίου ίερέως, ώς καί πιστοποιητικόν τοϋ είσπράκτορος, ότι έπί δεκαε
τίαν έπλήρωσαν τον στρατιωτικόν φόρον έν τινι ένορία τής πόλεως, μεθ’ 
δ άποφασίζει ή Δημογεροντία.
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"Αρθρον 10ο V. Των έκλογικών καταλόγων αποστέλλει ή Μητρό- 
πολις άνά εν άντίγραφον εις το οίκεΐον τμήμα, όπερ άναρτώμενον έν τω νάρ- 
θηκι του ναού 15 ήμέρας προ των εκλογών μένει άνηρτημένον μέχρι τέλους 
αύτών.

"Αρθρον 1 1 ο V. Αί περί των έκλογικών καταλόγων ένστάσεις υπο
βάλλονται γραπτώς τή 'Ιερά Μητροπόλει τό βραδύτερον 7 μετά τήν άνάρ- 
τησιν αύτών ήμέρας, οπότε συνέρχεται ή Δημογεροντία, υπό τήν προεδρίαν 
τού Μητροπολίτου, καί άν εύρίσκη τάς ενστάσεις εύλογους ποιεί τάς άναγ- 
καίας προσθήκας ή αφαιρέσεις· ορίζει δέ τήν ήμέραν τών έκλογών, κοινο- 
ποιουμένην ύπό τής Τέρας Μητροπόλεως δι’ εγκυκλίου, άναγιγνωσκομένης 
εν άπασι τοΐς λειτουργοϋσι ναοίς κατά τήν προ τών έκλογών Κυριακήν.

"Αρθρον 1 2 ο V. Κατά τήν όρισθεΐσαν τών έκλογών ήμέραν έκαστον 
τμήμα συνέρχεται εις εκλογικήν συνέλευσιν, τής συνελεύσεως δέ ταύτης 
προεδρεύει ό ύπό τής Μητροπόλεως άπεσταλμένος, παρισταμένου καί ενός 
ίερέως τού τμήματος.

"Αρθρον 13ο V. Μετά τήν άπόλυσιν τής εκκλησίας προσέρχονται 
έν τφ τόπφ τής έκλογικής συνελεύσεως του τμήματος οί έγγεγραμμένοι εις 
τούς καταλόγους αύτοϋ, οΐτινες μετά έξέλεγξιν τής ταυτότητάς των ύπο- 
γράφουσιν εις τό έπί τούτφ ύπό τού απεσταλμένου τής Μητροπόλεως κρα
τούμενον βιβλίον άρχονται δέ αί έκλογαί άμα ώς άποτελεσθή απαρτία· 
απαρτία δέ ύπάρχει, όταν παρώσιν 20 τούλάχιστον μέλη. Έάν μή άποτελε
σθή άπαρτία ή έκλογή τού τμήματος ματαιοΰται, ένεργοΰνται δέ αί έκλογαί 
ύπό τής Δημογεροντίας.

"Αρθρον 14ον. Έπιτελεσθείσης απαρτίας, μίαν ώραν μετά τήν 
άπόλυσιν τής Εκκλησίας, κηρύσσεται ή εναρξις τής εκλογής, καθ’ ήν, 
μετά τήν άνάγνωσιν τού καταλόγου, διά μυστικής ψηφοφορίας έκλέγονται, 
υπό μεν τού τμήματος τού 'Αγίου ’Αντωνίου εν πρόσωπον, ύφ’ έκάστου τών 
άλλων πέντε τμημάτων αδιακρίτως τού τμήματος είς ο ύπάγονται οί έκλε- 
γόμενοι άνά εν μέν πρόσωπον προς σχηματισμόν τής εξαμελούς έπιτροπής 
τού 'Αγίου ’Αντωνίου, άνά τρία δέ άλλα πρόσωπα προς σχηματισμόν τών 
έπιτροπών τών άλλων τμημάτων, πλήν τής Κυριωτίσσης, ήτις έκλέγει μό
νον δύο έπιτρόπους· τών έπιτροπών τούτων, τούς ταμίας καί τούς άντιπροέ- 
δρους όνομάζει ό Μητροπολίτης μετά τής Δημογεροντίας· καί άνά έν έτε
ρον πρόσωπον έκλέγει έκαστον τών εξ τμημάτων των προς σχηματισμόν 
τής Δημογεροντίας τής Μητροπόλεως.

"Αρθρον 15ο V. Τής έκλογής συντάσσεται πρακτικόν, έν φ άνα- 
γράφονται οί πλειοψηφοΰντες καί οί έπιλαχόντες, ύπαρχούσης δέ ισοψη- 
φίας άποφαίνεται ό κλήρος. Εϊτα τό πρακτικόν τής έκλογής ύποβάλλεται
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διά τοϋ άπεσταλμένου τη Ιεροί Μητροπόλει, ήτις έπικυροϋσα τοϋτο απο
στέλλει τά σχετικά πιττάκια.

"Αρθρον 16ο V. 'Άπαντες οδτοι οί εικοσιν Επίτροποι των έξ τμη
μάτων άποτελοϋσιν έν συνόλω τήν Διευθύνουσαν Επιτροπήν.

Κεφάλαιον Γ'
Περί των Επίτροπων έν γένει

*Ά ρ θ ρ ο V 1 7 ο V. Αί Έπιτροπαί των εξ τμημάτων μετά τήν άποστο- 
λήν των πιττακίων υπό τής Μητροπόλεως άναλαμβάνουσιν άμέσως τά κα
θήκοντα αυτών, συντάσσουσαι εντός 15 τό πολύ ήμερων τον έτήσιον προϋ
πολογισμόν των εσόδων καί έξόδων.

Ά ρ θ ρ ο V 1 8 ο V. Οί έπίτροποι ούδεμίαν άγοράν ή πώλησιν κοινο
τικού κτήματος ένεργοϋσιν άνευ προηγουμένης άποφάσεως τής Δημογε
ροντίας, ούτε δύνανται νά δαπανήσωσι πλείω των έν προϋπολογισμό) (ορι
σμένων, έν περιπτώσει παραβάσεως εύθυνομένων πάντων των μελών τής 
έπιτροπής. Διά τάς έκτάκτους δε παρουσιαζομένας άνάγκας όφείλουσιν 
έκτακτον νά ζητωσι παρά τής Δημογεροντίας πίστωσιν, καί μόνον δι’ άπροό- 
πτους καί μή έπιδεχομένας άναβολήν άνάγκας έπιτρέπεται νά δαπανήσωσι, 
ταϊς μέν έπιτροπαϊς των πέντε τμημάτων άνά 500 (πεντακόσια) γρόσια, τη 
δέ επιτροπή του 'Αγίου ’Αντωνίου χίλια (άριθμ. 1000) γρόσια κατ’ άνώτερον 
όρον δι’ όλον τό έτος έπί πλέον των προϋπολογισθέντων καί άνευ έγκρίσεως 
τής Δημογεροντίας.

Ά ρ θ ρ ο V 1 9 ο V. Αί έργασίαι των ’Επίτροπων άρχονται άκριβως 
τήν 23ην ’Απριλίου ήμέραν, καθ’ ήν κλείονται τά βιβλία των προκατόχων. 
Είναι δέ τά καθήκοντα των Επιτρόπων τά έξής: α) νά διεξάγωσι τήν υπη
ρεσίαν του παγκαριού αυτοπροσώπως, δύο τούλάχιστον έξ αύτών τακτικώς 
καί εγκαίρως προσερχόμενοι κατά πάσαν λειτουργίαν καί μέγαν εσπερινόν, 
β) νά ένοικιάζωσι τά κτήματα διά πλειοδοσίας, νά είσπράττωσι τά ένοίκια 
διά διπλοτύπων άποδείξεων καί νά φροντίζωσι περί των άναγκαίων έπι- 
σκευών των κτημάτων του τμήματος αυτοπροσώπως, γ) νά έπιμελώνται τής 
εύπρεποΰς των ναών διατηρήσεως, φροντίζοντες νά διορίζωσι τούς καταλ
λήλους ψάλτας καί νεωκόρους, δ) νά άναλαμβάνωσι προθύμως καί νά έκ- 
τελώσιν έπιμελώς πάσαν διά κοινής άποφάσεως άνατιθεμένην αύτοΐς ερ
γασίαν, ε) νά δίδωσι πάσαν ζητουμένην πληροφορίαν καί νά έπιδεικνύωσι 
τά βιβλία, οσάκις ήθελε ζητήσει τοϋτο ή Μητροπολιτική Δημογεροντία 
προς έξέλεγξιν, στ) νά καταθέτωσι κατά διμηνίαν τά περισσεύματα εις τό 
κοινόν Ταμεΐον τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου καί ζ) νά δίδωσι έτησίως λογαρια
σμόν, κλείοντες καί παραδίδοντες έγκαίρως τά βιβλία εις τήν έξέλεγξιν.

Ά ρ θ ρ ο V 2 0 ό V. Τά καθήκοντα των άντιπροσώπων των έπιτροπών,
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εισί: α) νά συγκαλώσι τούς συναδέλφους εις συνεδρίαν καί να προεδρεύω- 
σιν αυτής, β) να έκτελώσι τάς άποφάσεις τής επιτροπής.

"Α ρ θ ρ ο V 2 1 ο V. Οί Ταμίαι των έπιτροπών όφείλωσι: α) Νά κρατώ- 
σιν έπιμελώς τάς εισπράξεις των τακτικών καί έκτάκτων προσόδων των 
Εκκλησιών καί των ένοικίων των κτημάτων διά διπλοτύπων αποδείξεων 
εντύπων καί έντύπως ήριθμημένων. β) νά πληρώνωσι τάς έγκεκριμένας δα- 
πάνας, δυνάμει έντάλματος τού αντιπροέδρου, γ) νά έγγράφωσι λεπτομερώς 
πάσαν πρόσοδον ή δαπάνην είς τό πρόχειρον βιβλίον ταμείου καί βιβλίον 
μερίδων, άτινα, ήριθμημένα καί έσφραγισμένα παρά τής Ί. Μητροπόλεως, 
θά κρατώνται καθ’ εν ομοιόμορφον σύστημα καί είς τό τέλος τού έτους, υπο- 
γραφόμενα παρά τούτων τών έπιτρόπων, θά παραδίδωνται τή έξελέγξει, όμοδ 
μετά τών ένταλμάτων καί διπλοτύπων αποδείξεων.

Κεφάλαιον Δ'
Περί τής Επιτροπής τοΰ 'Αγίου ’Αντωνίου ίδιοι

Ά ρ θ ρ ο V 2 2 ο V. Ή ’Επιτροπή του 'Αγίου ’Αντωνίου, πλήν τών κτη
μάτων του τμήματος, εχει ύπό τήν άμεσον αύτής διακυβέρνησιν καί τα εκτός 
τής πόλεως κτήματα τής Κοινότητος, τα εν τώ 3φ άρθρφ μνημονευθέντα 
ένοριακά μοναστήρια μετά τών κτημάτων αύτών, τά σχολειακά κτήματα 
καί τό μονοπώλιον του κηρού, άπέναντι τών οποίων χορηγεί κατ’ έτος εις 
τήν Εφορείαν τών ’Εκπαιδευτικών Καταστημάτων τό άνέκαθεν όρισθέν 
ποσόν.

Ά ρ θ ρ ο V 2 3 ο V. Ό Ταμίας του 'Αγίου ’Αντωνίου, εκτός τών καθη
κόντων τών άλλων ταμιών, όφείλει νά φυλάττη καί τούς τίτλους τών ιδιο
κτησιών τών ’Εκκλησιών καί λοιπών κοινοτικών κτημάτων ώς καί παν έν 
γένει σπουδαϊον έγγραφον τής Κοινότ(ητος) εντός σίδηρου καί ασφαλούς 
χρηματοκιβωτίου.

’Ά ρ θ ρ ο V 2 4 ο V. ’Εν τή Κοινοτική ’Εκκλησία του 'Αγίου ’Αντωνίου 
ύπάρχει γραμματεύς μισθωτός, όστις εχει τά έξής καθήκοντα: α) κρατεί 
ακριβή λογιστικά βιβλία τής όλης διαχειρίσεως τών έπιτροπών τών τμημά
των είς ιδιαιτέρας μερίδας, τών ταμιών κρατούντων μόνον τά πρόχειρα 
ταμεία, παραδιδόμενα μετά τών άλλων βιβλίων εις τήν έξέλεγξιν. β) τηρεί 
τό κτηματολόγιον έν τάξει, γ) εν αρχή έκάστου έτους συντάσσει τό βιβλίον 
άπογραφής τών επίπλων, σκευών καί αμφίων τών ’Εκκλησιών, δ) διευθύνει 
τό κηροπωλεΐον, ενεργών τήν πώλησιν τοίς μετρητοίς τόσον διά τούς ίδιώ- 
τας, όσον καί διά τούς επιτρόπους, οϊτινες αύτοπροσώπως ύποχρεοδνται 
επί πληρωμή νά άγοράζωσι τόν κηρόν, ε) έκτελεϊ τήν επιστασίαν τοδ ’Επι
τροπικού διά τών υπαλλήλων αύτοΰ. στ) συντάσσει τά πρακτικά τής ’Επιτρο
πής ώς καί τών κοινών συνεδριών τής Διευθυνούσης ’Επιτροπής καί ζ) λαμ-
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βάνων άνά εν άντίγραφον τών τε προϋπολογισμών καί των ετησίων απολο
γισμών των τμημάτων συντάσσει Γενικόν Προϋπολογισμόν καί ένα έτήσιον 
γενικόν απολογισμόν τής όλης διαχειρίσεως τής Κοινότητος, ήτοι των εξ 
τμημάτων.

”Α ρ θ ρ ο ν 2 5 ο V. Τά περισσεύματα τής διαχειρίσεως των μέν 5 τμη
μάτων παραδιδόμενα τω ταμία τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου θά χρησιμεύωσι πρός 
πληρωμήν τοϋ τυχόν ύπάρχοντος έλλείμματος των σχολείων μη ύπάρχον- 
τος δέ έλλείμματος πρός σχηματισμόν άποθεματικοϋ κεφαλαίου διά τήν 
άνέγερσιν σχολής των άρρένων, τά δέ τοϋ τμήματος τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου 
θά διατίθηνται πρός άπόσβεσιν χρεών.

"Αρθρον 26ο V. Εις μόνην τήν ’Επιτροπήν τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου 
έπιτρέπεται να συνάπτη δάνεια έν ανάγκη καί τοΰτο κατόπιν άποφάσεως 
τής Διευθυνούσης Επιτροπής, τοϋ Μητροπολίτου καί τής Δημογεροντίας.

Ά ρ θ ρ ο V 2 7 ο V. 'Ο αριθμός των ιερέων ορίζεται εις 12, έξ ών 2 εις 
τό τμήμα τής Μητροπόλεως, 4 εις τό τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου καί άνά 2 είς τά 
τοϋ 'Αγίου Ίωάννου καί των 'Αγίων ’Αναργύρων, άνά είς δέ είς τά τοϋ 'Αγίου 
Γεωργίου καί τής Κυριωτίσσης. Αί δέ άπολαυαί των ιερέων ορίζονται ώς 
εξής:

α) Διά γόμους γρ. 30, β) διά κηδείας γρ. 5, γ) μνημόσυνα γρ. 5, δ) βαπτί- 
σεις γρ. 5, ε) εύχέλαιον άνά 2 γρ., στ) ευχήν γεννήσεως γρ. 2, ζ) σαραντισμοϋ 
γρ. 2, αί δέ λοιπαί τυχηραί άπολαυαί κατά τήν ανέκαθεν έπικρατοΰσαν συν
ήθειαν.

Οί Ιερείς δέον να ώσι κατά τό δυνατόν λόγιοι, πάντως δέ κόσμιοι τά 
ήθη- δύο δέ ή τουλάχιστον ό είς τούτων νά ή τελειόφοιτος ιερατικής Σχο
λής, έκπληρών χρέη αρχιερατικού έπιτρόπου, εί δυνατόν δέ καί ίεροκή- 
ρυκος καί διδασκάλου των Ίερων μαθημάτων τοϋ γυμνασίου, έχων οϋτω 
έκτος των προσόδων τής έφημερίας του καί άρμόδιον παρά τής Κοινότητος 
έπίδομα.

”Α ρ θ ρ ο V 2 8 ο V. Ή ’Αρχιερατική έπιχορήγησις, συνισταμένη έξ 
έννέα χιλιάδων γροσίων έτησίως, θά πληρώνηται τακτικώς κατά μήνα έκ 
τοϋ κοινοΰ ταμείου τής διευθυνούσης έπιτροπής.

Κεφάλαιον Ε'
Περί τής Διευθυνούσης Έπιτροπής

Ά. ρ θ ρ ο V 2 9 ο V. Ή Διευθύνουσα Επιτροπή, συγκειμένη έκ τών 
κατά μέρος ειδικών έπιτροπων των εξ ένοριακων τμημάτων, είκοσι τόν 
αριθμόν, αποτελεί έν κοινοτικόν σωματεΐον κοινόν, διέπον τά των παγ- 
καρίων καί των κτημάτων των έξ τμημάτων κατ’ ιδίαν μέν τμηματικως, έν 
κοινή δέ συνεννοήσει καί συνεργασία έν συνόλφ συνερχόμενον έν κοιναΐς
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συνεδρίαις κατά δεκαπενθημερίαν μέν τακτικώς, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε 
δεήσει, συγκαλούμενον ύπό του Μητροπολίτου, εν άπουσία δέ αύτου υπό 
του ’Αντιπροέδρου.

Ά ρ θ ρ ο V 3 0 ό V. Ή Διευθύνουσα ’Επιτροπή: α) εκλέγει τον γενι
κόν ταμίαν του 'Αγίου ’Αντωνίου μεταξύ των μελών αυτής, διά μυστικής 
ψηφοφορίας, συνεδριάζουσα μετά τής Δημογεροντίας, υπό την προεδρίαν 
του Μητροπολίτου καθώς καί τόν γραμματέα τής Εκκλησίας του 'Αγίου 
’Αντωνίου καί ορίζει τόν μισθόν αύτου. β) λαμβάνει ύπ’ όψει Ιδιαιτέρως τούς 
ιδιαιτέρους ετησίους προϋπολογισμούς των κατά μέρος επιτροπών των εξ 
τμημάτων καί καταρτίζει αύτούς, συζητούσα άπό κοινού καί υποβάλλει ένα 
γενικόν προϋπολογισμόν κατά τμήματα υπό την εγκρισιν τού Μητροπολί
του καί τής Δημογεροντίας, δικαιούμενη ϊνα μετά τήν πρώτην συνεδρίαν τής 
Δημογεροντίας παραστή αυτοπροσώπως καί δικαιολογήση ή διασαφήση 
τα κονδύλια των προϋπολογισμών μετά δέ τούτο όφείλει ν’ άποδεχθή άναν- 
τιρρήτως οίανδήποτε άπόφασιν τής Δημογεροντίας· γ) ’Οφείλει κατά διμη- 
νίαν νά καταχωρή εις τό Γενικόν βιβλίον τού Κοινού Ταμείου τού 'Αγίου 
’Αντωνίου εις ιδιαιτέρας μερίδας τό πόρισμα τών διμήνων λογαριασμών 
τών επιτροπών τών τμημάτων, επιθεωρούσα αύτούς καί νά παραλαμβάνη 
παρά τών είρημένων επιτροπών καί νά καταθέτη είς τό Κοινόν Ταμεΐον τά 
υπάρχοντα περισσεύματα, δ) νά συνέρχηται καί νά συσκέπτηται καί νά άπο- 
φασίζη, περί τών σπουδαιοτέρων καί γενικωτέρων ζητημάτων τών άφορών- 
των είς τήν προαγωγήν καί βελτίωσιν τών συμφερόντων τών τμημάτων επ’ 
άγαθώ τής Κοινότητος. ε) εν τών σπουδαιοτέρων καί κυριωτέρων μελημά- 
των τής Διευθυνούσης ’Επιτροπής εσται ή έξασφάλισις πόρων τακτικών 
είς τά σχολεία διά άφιερώσεως εις αυτά επαρκών κοινοτικών κτημάτων κει
μένων εν τή άγορα ή καί εν ταΐς ένορίαις, εως οδ δέ έκτελεσθή τούτο ύπο- 
χρεούνται οι επίτροποι τών πέντε τμημάτων νά χορηγώσιν είς τό Κοινόν 
Ταμεΐον διά τά σχολεία άποκλειστικώς ελεύθερα πάσης δαπάνης γρόσια 
40% έφ’ όλων τών έτησίων αύτών προσόδων στ) καταρτίζει εκ τών ειδικών 
ετησίων άπολογισμών τών κτημάτων ενα γενικόν άπολογισμόν τής όλης 
διαχειρίσεως, υποβάλλει αυτόν είς τήν έξέλεγξιν τού Μητροπολίτου καί 
τής Δημογεροντίας καί τήν επικύρωσιν καί είτα έκδίδουσιν αυτόν τύποις 
έν ίδιαιτέρω φυλλαδίφ μετά τής δεούσης έκθέσεως.

’Ά ρ θ ρ ο V 3 1 ο V. Παν μέλος τής Διευθυνούσης ’Επιτροπής, εάν ήθελε 
παρατηρήσει είτε εν τώ μέσω τού έτους είτε κατά τάς ετήσιας εξελέγξεις 
κατάχρησίν τινα ή παρανομίαν ή ύπέρβασιν ή κίνδυνον ύπερβάσεως τού 
προϋπολογισμού εν ταΐς διαχειρίσεσι τών τμημάτων όφείλει νά ποιήται 
εύσχήμως τάς δεούσας παρατηρήσεις προς παρακώλυσιν καί διόρθωσιν 
τής παρανομίας· εν έναντία δέ περιπτώσει όφείλει νά καταγγέλλη τό πράγμα
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εις τον Μητροπολίτην καί τήν Δημογεροντίαν προς λήψιν των άπαιτου- 
μένων μέτρων, προς νουθεσίαν, παϋσιν ή καί δικαστικήν καταδίωξιν εν περι- 
πτώσει καταχρήσεως.

"Α ρ θ ρ ο V 3 2 ο V. Ή περίοδος τής Διευθυνούσης Επιτροπής είναι 
διετής, άνανεουμένου του ήμίσεος του προσωπικού αυτής κατ’ έτος· κατά 
τήν λήξιν τοϋ πρώτου έτους οι άποχωρήσαντες δέκα όρισθήσονται διά 
κλήρου* εφεξής δέ θά άποχωρώσιν οί συμπληρώσαντες τήν διετή εξ αυτών 
υπηρεσίαν.

Κεφάλαιον Στ'
Περί Εφορείας

Ά ρ θ ρ ο V 3 3 ο V. Ή Εφορεία, άποτελουμένη έκ 4 μελών καί έκλε- 
γομένη υπό τοϋ Μητροπολίτου, τής Δημογεροντίας καί τής Διευθυνούσης 
Επιτροπής, συνεδριάζει έν τή Ιερά Μητροπόλει, υπό τήν προεδρίαν του 
Μητροπολίτου ή του ’Αντιπροέδρου, συντάσσουσα δέ τον προϋπολογισμόν 
αυτής κατά τό τελευταϊον δεκαήμερον του ’Ιουνίου, υποβάλλει αυτόν τή 
Δημογεροντία προς εγκρισιν καί έπικύρωσιν, ένθα κατά τήν πρώτην προς 
συζήτησιν αύτοϋ συνεδρίαν δύνανται να παρίστανται οί Έφοροι αύτοπρο- 
σώπως προς ύποστήριξιν καί άνάπτυξιν τών κονδυλίων του Προϋ/σμοΰ.

”Α ρ θ ρ ο V 3 4 ο V. Ή ’Εφορεία, άμα τή έγκρίσει του προϋπολογισμού 
της, προβαίνει εις τήν συμφωνίαν τοΰ καταλλήλου προσωπικού τών διδα
σκάλων, άνταλλάσσουσα μετ’ αυτών συμβόλαια υπογραφόμενα υπό τών 
’Εφόρων καί φέροντα τήν έπικύρωσιν τής Ίεράς Μητροπόλεως. Δέον δέ ή 
’Εφορεία έντός έβδομάδος από τής έπιψηφίσεως τοϋ προϋπολογισμού 
αύτής νά άνανεώση τήν συμφωνίαν τών πρφην διδασκάλων ή νά δηλώση 
αύτοΐς τήν άπόλυσίν των ή νά διέλθη εις διαπραγματεύσεις μετ’ αυτών.

Ά ρ θ ρ ο V 3 5 ο V. Οί διδάσκαλοι τών έκπαιδευτηρίων άρρένων τε 
καί θηλέων, δέον προς τή αγαθή τών ήθών αυτών ύπολήψει νά φέρωσι καί 
πτυχίον διδασκαλείου ή γυμνασίου, ό δέ διευθυντής τοϋ ήμιγυμνασίου οφεί
λει φέρειν δίπλωμα διδάκτορος πλήν αν ή ίκανότης αύτοϋ ύπάρχη άποδε- 
δειγμένη έκ προηγουμένης εύδοκίμου διδασκαλίας.

Ά ρ θ ρ ο V 3 6 ο V. Ή ’Εφορεία, υπό τήν προεδρίαν τοϋ Μητροπολί
του συνεδριάζουσα, δύναται νά προβή έν άνάγκη εις τήν παϋσιν διδασκάλου 
ή διδασκαλίσσης καί έν τώ μέσφ τοϋ σχολικοϋ έτους, όταν λόγοι ισχυ
ροί καί δεδικαιολογημένοι ύπάρχωσι προς τοϋτο.

’Άρθρον 37ο V. Έν μέλος τής Εφορείας έκ περιτροπής οφείλει 
άπαξ τής έβδομάδος νά έπισκέπτηται τά σχολεία, νά έξετάζη περί τής άκρι- 
βοϋς έκπληρώσεως τών καθηκόντων τών διδασκάλων καί νά λαμβάνη γνώ-
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σιν τής τάξεως των μαθητών καί των αναγκών των σχολείων, εις θεραπείαν 
των οποίων δέον έγκαίρως καί διά κοινής άποφάσεως να προβαίνη ή Εφο
ρεία.

Ά.ρθρον38ον. Πόροι των σχολείων είναι: α) ή χορηγία τής ’Επι
τροπής τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου, άπέναντι των παραχωρηθέντων καί παραχω- 
ρησομένων σχολειακων κτημάτων καί τοΰ μονοπωλίου του κηρού, β) 40% 
έφ’ όλων των έτησίων προσόδων των ένοριακων τμημάτων ώς προείρηται. 
γ) Οί τόκοι των εις τό Ταμειον του 'Αγίου ’Αντωνίου κατατεθειμένων κλη
ροδοτημάτων. δ) Τό κληροδότημα του άειμνήστου Ρακτιβάν καί ε) τό προϊόν 
των εισιτηρίων, ελέγχων καί ενδεικτικών, των δίσκων των έκκλησιων, τής 
περιφοράς τοϋ δίσκου των Θεοφανείων, των προικοτιμήσεων, των συλλει- 
τούργων καί ή χορηγία τής Μονής τοΰ Προδρόμου.

’Ά ρ θ ρ ο V 3 9 ο V. Ή ’Εφορεία έχει σφραγίδα φέρουσαν τά γράμματα 
«’Εφορεία των εκπαιδευτικών καταστημάτων Βεροίας» μετά τοϋ συμβόλου 
τής περιστεράς, ήν κρατεί ό αντιπρόεδρος.

Ά ρ θ ρ ο V 4 0 ό V. Ό Ταμίας τής ’Εφορείας: α) κρατεί ακριβή τής 
διαχειρίσεως βιβλία, ήριθμημένα καί έσφραγισμένα τή σφραγΐδι τής Μη- 
τροπόλεως, ήτοι Πρόχειρον Ταμειον καί Βιβλίον μερίδων, άπερ εις τό τέλος 
τοϋ έτους ύπογραφόμενα ύπό πάντων των εφόρων παραδίδονται τή έξελέγξει 
μετά των δικαιολογητικων έγγράφων. β) έκτελεί πάσαν δαπάνην, δυνάμει 
εντάλματος τοΰ ’Αντιπροέδρου, πάσαν δέ εΐσπραξιν διά διπλοτύπων άπο- 
δείξεων έντύπων καί εντύπως ήριθμημένων. γ) παραδίδει τω διαδόχφ μετά 
τήν πάροδον τής διετίας πάντα τά ακίνητα τή σχολή έγγραφα, περί οδ συν- 
τάσσεται πρακτικόν.

”Α ρ θ ρ ο V 4 1 ο V. Τά σχολεία λειτουργοϋσι συνφδά τω ιδιαιτέρα) 
αυτών κανονισμό).

Κεφάλαιον 2!
Περί Δημογεροντίας

"Α ρ θ ρ ο V 4 2 ο V. Ή Δημογεροντία τής Τέρας Μητροπόλεως άποτε- 
λεΐται από έξ μέλη ήλικίας τριάκοντα έτών καί άνω, εκλεγόμενα συμφώνως 
ταΐς διατάξεσι των ’Εθνικών Κανονισμών καί τών εγκυκλίων τοϋ Οίκουμε- 
νικοΰ Πατριαρχείου άνά εν μέλος ύφ’ έκάστου τών εξ τμημάτων κατά τάς 
γενικάς έκλογάς, συμφώνως τοΐς προκεκανονισμένοις· προς πάντας τούτους 
άποστέλλονται πιττάκια διορισμοΰ παρά τοϋ Μητροπολίτου.

“Α ρ θ ρ ο V 4 3 ο V. Ή Δημογεροντία είναι ή Άνωτάτη Διοικητική 
καί Δικαστική ’Αρχή τής Κοινότητος καί είς αυτήν υπάγονται όλαι αί επί
τροποί τών τμημάτων καί τμηματικώς καί εν συνόλφ ώς ή Διευθύνουσα Έπι-
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τροπή καί ή Εφορεία των Εκπαιδευτηρίων καί συμμορφοϋνται καί υποτάσ
σονται είς τάς άποφάσεις αυτής.

ΆρΟρον 44ον. Ή Δημογεροντία, συγκαλουμένη ύπό του Μητρο
πολίτου, συνεδριάζει έν τή Ίερα Μητροπόλει ύπό την προεδρίαν Αύτοϋ 
ή του έπιτρόπου Αύτοϋ καί άποφασίζει περί πάσης διοικητικής καί δικαστι
κής ύποθέσεως ατομικής τε καί κοινοτικής καί αί αποφάσεις αυτής είσί σε- 
βασταί παρ’ όλων των σωματείων καί των πολιτών ιδία.

νΑ ρ θ ρ ο V 4 5 ο V. Αί συνεδριάσεις αυτής είσί τακτικαί καί έκτακτον 
τακτικαί μέν κατά πάσαν 15ημερίαν, έκτακτοι δέ, οσάκις αν δεήση.

"Αρθρον 46ο V. Ό Γ ραμματεύς τοϋ Μητροπολίτου συντάσσει τά 
πρακτικά καί τάς αποφάσεις τής Δημογεροντίας.

"Α ρ θ ρ ο V 4 7 ο V. Ή Δημογεροντία μετά του Μητροπολίτου έν τω 
δικαιώματι αύτής δύναται όπόταν παραστή ανάγκη να προβή είς έξέλεγξιν 
των βιβλίων τής διαχειρίσεως έκάστου σωματείου, δπερ ουδαμώς δικαιού
ται να άντείπη, άλλ’ όφείλει προθύμως να ύποβάλη τά βιβλία καί νά δώση 
οίανδήποτε ζητηθεϊσαν πληροφορίαν.

’Ά ρ θ ρ ο V 4 8 ο V. Ή Δημογεροντία, προεδρευομένη υπό του Μητρο
πολίτου, δύναται νά προβή είς τήν παΰσιν μέλους οίουδήποτε σωματείου, 
όταν ύπάρχωσι λόγοι ισχυροί καί δεδικαιολογημένοι καί άντικαταστήση 
αυτόν διά του έπιλαχόντος.

Κεφάλαιον Η'
Γενικαί διατάξεις

α) Ό Μητροπολίτης είναι δικαιωματικός, ως εκ του αξιώματος αυτοί), 
Πρόεδρος όλων των Σωματείων, εχει δέ ψήφον ιδίαν είς όλα τά ζητήματα, 
έν ίσοψηφία δέ ή ψήφος αύτου είναι διπλή.

β) Παν σωματεϊον, διαδεχόμενον τό προκάτοχον αύτοϋ, οφείλει νά παρα- 
δέχηται καί νά έκτελή ώς έγκύρους τάς πράξεις αύτοϋ μέχρι τής έκπλη- 
ρώσεως των όρων, ύφ’ ους αύται έγένοντο.

γ) Πάντα τά σωματεία έκλέγονται έξ εύϋπολήπτων, τιμίων καί αξιό
πιστων προσώπων.

δ) Ούδείς έπιτρέπεται νά ή μέλος δύο συγχρόνως σωματείων.
ε) Έάν μέλος τι σωματείου τίνος παραιτηθή ή άποβιώση ή άποδημήση 

πλέον των 3 μηνών ή μή προσέλθη εις 4 κατά σειράν συνεδρίας τοϋ σωματείου 
παύεται, άντικαθιστάμενον διά τοϋ έπιλαχόντος, προσκαλουμένου τοϋ διο- 
ριζομένου διά πιττακίου τοΰ Μητροπολίτου.

στ) Πάντα τά ζητήματα είς πάντα τά σωματεία λύονται διά σχετικής 
πλειοψηφίας.
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ζ) Έν πάσι τοΐς σωματείοις απαρτία ύπάρχει όταν παρώσι τά ήμίση 
των μελών πλέον ενός.

η) Δεν επιτρέπεται εις τό αύτό σωματεΐον να ώσι μέλη συγγενείς μέχρι 
β' βαθμού.

Ό παρών κανονισμός ισχύει επί 3ετίαν, ής παρελθούσης δύναται να 
έπιθεωρηθή καί διορθωθή, οπότε καί πάλιν ισχύει μέχρι τής επιθεωρήσεως 
καί επιψηφίσεως τού νέου. Έν Βεροία τή 27η Μαρτίου 1903».

4. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1912 

α) Παρατηρήσεις.
Κατά τον Μάρτιον τού 1907 (κώδιξ 20, σ. 152) υπεβλήθη εκθεσις τής 

Επιτροπής Άναθεωρήσεως τού κανονισμού, ή οποία ήτο οπωσδήποτε επου
σιώδης. Κατά τά τέλη τού 1911 καί κατά τάς άρχάς τού 1912 εγένετο προσ
πάθεια διά τήν έπιψήφισιν τού νέου κανονισμού, ό όποιος καί συνεζητήθη 
υπό τής Γενικής Συνελεύσεως τής 12-2-1912, έπιψηφισθείς τήν 26ην του 
ίδιου μηνός καί έτους. Ό κανονισμός ούτος άπετελεΐτο άπό 98 άρθρα καί έν 
άκροτελεύτιον. Προέβλεπε τάς αύτάς άρχάς (Δημογεροντίαν, Διευθύνου- 
σαν Επιτροπήν, Εφορείαν), άλλά καί «Επιτροπείαν έπί των μονών» καί 
εξ κεχωρισμένας (τής Διευθυνούσης Επιτροπής) Επιτροπείας Εκκλησιών. 
Άξιοσημείωτον είναι, ότι ή Δημογεροντία εδίκαζεν ως Μικτόν Εκκλη
σιαστικόν Δικαστή ριον, βάσει τού Βυζαντινού Δικαίου, τών Κανονισμών 
καί Εγκυκλίων, τού Πατριαρχείου καί τού ’Οθωμανικού Κράτους, ώς καί 
τών τοπικών έθίμων, προς τούτοις δέ ότι πολλάκις ή Δημογεροντία καί ή 
Διευθύνουσα Επιτροπή συνεδρίαζον καί άπό κοινού καί ήσαν σχετικώς 
ισότιμοι, έν τή ουσία, εις πολλάς περιπτώσεις. Είς τά αρχεία τής κοινότη- 
τος Βέροιας παρατηροΰμεν, ότι ή Δημογεροντία συνεδρίαζε καί μετά τήν 
άπελευθέρωσιν, συγκεκριμένως δέ μέχρι τής 8ης ’Απριλίου τού 1936. 

β)Τό κείμενον:
«Ό Βέροιας καί Ναούσης ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ [Δεληκάνης] έπιβεβαιοΐ 
Κανονισμός τής Ελληνικής ’Ορθοδόξου Κοινότητος Βερροίας 

Κεφάλαιον Α'
Περί τής Κοινότητος

"Α ρ θ ρ ο V Ιον. Τήν Ελληνικήν ’Ορθόδοξον Κοινότητα Βερροίας 
συγκροτοΰσι πάντες οι Έλληνες ’Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι κατοικοΰντες 
έν τή πόλει ταύτη, οί υπό ορθοδόξου ίερέως άγιαζόμενοι καί άναγνωρίζον- 
τες ώς έκκλησιαστικήν αύτών αρχήν τόν υπό τού Οικουμενικού Θρόνου 
κατά καιρούς διοριζόμενον Μητροπολίτην.
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"A ρ θ p ο V 2 ο V. Τής κοινότητος ταύτης πνευματικός ’Αρχηγός είναι 
ή Α. Σεβασμιότης, ό έκάστοτε Μητροπολίτης Βερροίας καί Ναούσης. Ού- 
τος δυνάμει τοΰ υπό τής Μητρός Ημών Μεγάλης τοΰ Χρίστου Εκκλησίας 
δοθέντος αυτφ αξιώματος καί του υπό τής Σεβαστής Αύτοκρατορικής Κυ- 
βερνήσεως χορηγηθέντος Υψηλού Αύτοκρατορικοΰ Βερατίου είναι ό άνώ- 
τατος Διευθυντής καί Επόπτης τής Κοινότητος καί αυτοδικαίως Πρόεδρος 
τής Δημογεροντίας καί άπάντων των λοιπών τής Κοινότητος Σωματείων. 
Τόν Μητροπολίτην άπόντα ή κωλυόμενον αντικαθιστά ό κανονικός επίτρο
πος Αύτοΰ.

Ά ρ θ ρ ο V 3 ο V. Ή ’Ορθόδοξος Ελληνική κοινότης Βερροίας κέ- 
κτηται προς τώ Μητροπολιτικώ οίκήματι τά έκπαιδευτικά καταστήματα 
άρρένων καί θηλέων μετά τών εις αυτά άνηκόντων κτημάτων, έβδομήκοντα 
δύο έκκλησίας καί παρεκκλήσια μετά τών κτημάτων αυτών καί τά έξής ένο- 
ριακά Μοναστήρια: Δοβράς, Προφήτου Ήλιου, Καλλιπέτρας, 'ΑγίωνΠάντων 
καί Μεταμορφώσεως (Μουτσάλι) μετά τών εις αυτά άνηκόντων κτημάτων.

’Ά ρ θ ρ ο V 4ον. "Απασα ή κοινότης διαιρείται εις εξ τμήματα, ορι
ζόμενα ώς έξής: 1) τό τής Μητροπόλεως, περιλαμβάνον καί τάς ενορίας 
Φανερωμένης, 'Αγίου Νικολάου καί 'Αγίου Δημητρίου, 2) τό τοΰ 'Αγίου 
Ίωάννου, περιλαμβάνον καί τάς ενορίας Χρυσοπολιτίσσης, Προφήτου 
Ήλιου καί Μακαριωτίσσης, 3) τό τών 'Αγίων ’Αναργύρων, περιλαμβάνον 
καί τήν ενορίαν του 'Αγίου Παταπίου, 4) τό τοΰ 'Αγίου ’Αντωνίου, περιλαμ- 
βάνον καί τάς ένορίας τών Ταξιαρχών καί Άκαταμαχήτου, 5) τό τής Κυριω- 
τίσσης καί 6) τό τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, περιλαμβάνον καί τήν Δεξιάν.

’Ά ρ θ ρ ο V 5 ον. Λειτουργία τακτικώς θέλει τελεϊσθαι εις τάς έκκλη
σίας Μητροπόλεως, 'Αγίου Ίωάννου, 'Αγίων ’Αναργύρων, 'Αγίου ’Αντω
νίου, Κυριωτίσσης καί 'Αγίου Γεωργίου- εις δέ τάς έκκλησίας Μεταμορφώ
σεως, Μακαριωτίσσης καί Δεξιάς τήν πρώτην ήμέραν τοΰ Πάσχα καί τών 
Χριστουγέννων, τών Θεοφανείων, Βαΐων καί τάς μνήμας αυτών καί έν περι- 
πτώσει αίτήσεως παρά Χριστιανών, έπί καταβολή τών έξόδων, τή άδεια καί 
έγκρίσει τοΰ Μητροπολίτου.

Κεφάλαιον Β'
Περί διοικητικών σωματείων

Ά ρ θ ρ ο V 6 ο V. Τά τής Ελληνικής ’Ορθοδόξου Κοινότητος Βερ
ροίας διέπουσι τά έξής σωματεία: Α' Δημογεροντία έξαμελής, Β' Διευθύ- 
νουσα ’Επιτροπή είκοσαμελής, Γ' ’Εφορεία τετραμελής, Δ' ’Επιτροπεία 
έπί τών Μονών τριμελής, Ε' εξ έπιτροπεϊαι τών έκκλησιών, ών ή τοΰ 'Αγίου 
’Αντωνίου έξαμελής, αί δέ τών λοιπών τμημάτων τριμελείς, πλήν τής τοΰ 
τμήματος Κυριωτίσσης, διμελοΰς ουσης.
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Κεφάλαιον Γ'
Περί ’Αρχαιρεσιών

’Άρθρον7ον. Κατά τάς άρχάς Φεβρουάριου ή Μητρόπολις παρου
σιάζει εις τήν Δημογεροντίαν τούς ύπό των ιερέων έκάστου τμήματος τή 
διαταγή του Μητροπολίτου συντεταγμένους καταλόγους των ενοριτών τών 
έχόντων ήλικίαν άνω τών 25 έτών. Ή δέ Δημογεροντία έκλέγει έξαμελή 
επιτροπείαν, άνά ένα εξ έκάστου τμήματος, ήτις έξελέγχουσα τούς κατα
λόγους τών ιερέων καταρτίζει τούς εκλογικούς καταλόγους τών τμημάτων, 
εν οΐς περιέχονται τά ονόματα τών κατά τά επόμενα άρθρα 8 καί 9 έχόντων 
τά εκλογικά δικαιώματα, παραδίδει δέ τούτους τή 'Ιερά Μητροπόλει εντός 
15 ήμερών.

Ά ρ θ ρ ο V 8ο V. Δικαίωμα έκλογέως έχει πας ’Ορθόδοξος Χριστια
νός κεκτημένος τά άκόλουθα προσόντα: 1) έχων συμπεπληρωμένον τό 25 
έτος τής ήλικίας του, 2) ών μονίμως εγκατεστημένος έν τή πόλει Βερροίας 
άπό ΙΟετίας.

"Α ρ θ ρ ο V 9ο V. Στερούνται τών εκλογικών δικαιωμάτων: 1) οί υπό 
τής Κοινότητος μισθοδοτούμενοι, 2) οί διαχειρισάμενοι κοινοτικήν, ή ενο- 
ριακήν περιουσίαν καί δι’ αρμόδιας εξελέγξεως καί άποφάσεως τής Δημο
γεροντίας άποδειχθέντες καταχρασταί, 3) οί έπί κακουργήματι καταδικα- 
σθέντες, 4) οί καθυστεροϋντες ένοίκια κοινοτικού κτήματος ή άλλας όφει- 
λάς έπί εν ολόκληρον έτος. 5) οί παράνομον γάμον συνάψαντες καί έν γένει 
υπό έπιτίμιον έκκλησιαστικόν διατελοΰντες, 6) οί γονείς ή οί κηδεμόνες, 
οί τά τέκνα ή τούς υπό κηδεμονίαν αυτών διατελοΰντας εις ξένα προσηλυτι
στικά σχολεία πέμποντες, 7) οί πτωχεύσαντες καί μή άποκατασταθέντες, 
8) οί καθυστεροϋντες δύο εξαμηνιαία εις τούς ιερείς.

Άρθρον 10ο V. Εκλέξιμοι είναι οί συμπληρώσαντες τό τριακο- 
στόν έτος τής ήλικίας των καί γιγνώσκοντες άνάγνωσιν καί γραφήν. Αί δέ 
περί εκλογέων έξαιρέσεις ίσχύουσι καί διά τούς εκλέξιμους.

”Α ρ θ ρ ο V 1 1 ο V. Τών καταρτισθέντων έκλογικών καταλόγων άπο- 
στέλλει ή Μητρόπολις άνά εν άντίγραφον εις τό οίκεΐον τμήμα, όπερ, άναρ- 
τώμενον εις τόν νάρθηκα τού ναού, παραμένει έπί 15 ήμέρας.

Ά ρ θ ρ ο V 1 2 ο V. Αί περί τών έκλογικών καταλόγων ένστάσεις, είτε 
έπί παραλείψει έγγραφής έν τοϊς καταλόγοις, είτε έπί έγγραφή τίνος μή έχον- 
τος τά προσόντα, υποβάλλονται γραπτώς τή 'Ιερά Μητροπόλει τό βραδύ- 
τερον 7 μετά τήν άνάρτησιν αύτών ήμέρας, οπότε συνέρχεται ή Δημογε
ροντία ύπό τήν προεδρίαν τού Μητροπολίτου καί αν εύρη τάς ένστάσεις 
βάσιμους ποιείται τάς αναγκαίας προσθήκας ή άφαιρέσεις. Τών ούτωσί
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δέ στρωθέντων εις διπλοϋν καί υπό τής Ίεράς Μητροπόλεως έπικυρωθέντων 
εκλογικών καταλόγων ίσχυόντων δέ έπί έτος μέχρι τής κατακυρώσεως νέων 
τοιούτων, τό εν άντίγραφον παραμένει έν τή 'Ιερά Μητροπόλει, τό δέ έτερον 
παραδίδεται τοΐς έπιτρόποις των τμημάτων. "Αμα δέ ορίζεται ή ήμέρα των 
εκλογών, κοινοποιουμένη ύπό τής Ίεράς Μητροπόλεως δι’ εγκυκλίου, άνα- 
γιγνωσκομένης έν άπασι τοΐς λειτουργουσι ναοΐς οκτώ ήμέρας πρό των 
εκλογών.

"Α ρ θ ρ ο V 1 3 ο V. Κατά τήν όρισθεΐσαν τών έκλογών ήμέραν έκαστον 
τμήμα συνέρχεται εις εκλογικήν Συνέλευσιν, τής συνελεύσεως δέ ταύτης 
προεδρεύει ό υπό τής Ίεράς Μητροπόλεως άπεσταλμένος, παρισταμένου 
καί ένός ίερέως του τμήματος.

"Αρθρον 14ο V. Μετά τήν άπόλυσιν τής ’Εκκλησίας προσέρχονται 
εις τόν ώρισμένον τόπον τής εκλογικής συνελεύσεως οί εγγεγραμμένοι εις 
τούς εκλογικούς καταλόγους τοϋ τμήματος, οϊτινες, μετά τήν έξέλεγξιν τής 
ταυτότητάς των, ύπογράφουσι μόνοι, ή δι’ έτέρου προσώπου τής εμπιστο
σύνης των, εις τό έπί τούτφ ύπό τού απεσταλμένου ύπό τής Ί. Μητροπόλεως 
κρατούμενον βιβλίον παρουσίας καί άρχονται αί έκλογαί άμα ώς άποτελε- 
σθή απαρτία, απαρτία δέ υπάρχει όταν παρώσιν 20 τουλάχιστον μέλη. Έάν 
δέ μή άποτελεσθή απαρτία ή εκλογή του τμήματος ματαιοϋται, ένεργούνται 
δέ αί έκλογαί ύπό τής Δημογεροντίας καί τής Διευθυνούσης ’Επιτροπής.

"Α ρ θ ρ ο V 1 5 ο V. Συντελεσθείσης απαρτίας μίαν ώραν μετά τήν άπό- 
λυσιν τής λειτουργίας κηρύσσεται ή εναρξις τής έκλογής, καθ’ ήν, άναγι- 
γνωσκομένου τού βιβλίου τής παρουσίας, έκαστον μέλος τής συνελεύσεως 
προσερχόμενον ρίπτει εις τήν έπί τούτφ κάλπην τό ψηφοδέλτιόν του, όπερ 
γράφει μόνος του, ή διά προσώπου τής εμπιστοσύνης του, περιέχον έν μέν 
όνομα άν πρόκειται περί εκλογής Δημογεροντίας τοϋ τμήματος, έν επίσης 
όνομα προκειμένου περί έκλογής τής έξαμελοϋς έπιτροπείας τοϋ 'Αγίου 
’Αντωνίου καί έν ή δύο πρόσωπα περί έκλογής έκκλησιαστικής έπιτροπείας 
τοϋ τμήματος. Τών επιτροπειών τούτων τούς ταμίας καί τούς αντιπροέδρους 
όνομάζει ό Μητροπολίτης μετά τής Δημογεροντίας, τόν δέ ταμίαν τοϋ 'Αγίου 
’Αντωνίου ό Μητροπολίτης μετά τής Δημογεροντίας καί τής Διευθυνούσης 
’Επιτροπής.

"Αρθρον 16ο V. Τής έκλογής συντάσσεται πρακτικόν, έν φ έγγρά- 
φονται οί έκλεγέντες καθώς καί οί έπιλαχόντες, ώς τοιοΰτοι δέ θεωρούνται 
οί τυχόντες τοϋ ένός τρίτου τών ψήφων τών παρόντων έν τή συνεδριάσει 
μελών, ύπαρχουσης δέ ίσοψηφίας αποφασίζει ό κλήρος. Είτα τό πρακτικόν 
τής έκλογής ύποβάλλεται, διά τοϋ απεσταλμένου, τή Ιερά Μητροπόλει, 
ήτις, έπικυροΰσα τοΰτο, αποστέλλει τά σχετικά πιττάκια. Οί ούτως έκλεγέν-
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τες επίτροποι των εξ τμημάτων άποτελοΰσιν όμοϋ τήν Διευθύνουσαν Επι
τροπήν.

Κεφάλαιον Δ'
Περί Δημογεροντίας

ΤΑ ρ θ ρ ο ν 1 7 ο V. Ή Δημογεροντία τής Ίεράς Μητροπόλεως άπο- 
τελεϊται από εξ μέλη, έκ των μάλλον εύϋπολήπτων καί διακεκριμένων τής 
πόλεως, εκλεγόμενα κατά διετίαν συμφώνως ταΐς διατάξεσι, των Εθνικών 
Κανονισμών καί των εγκυκλίων τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, άνά εν μέ
λος ύφ’ έκάστου των εξ τμημάτων κατά τάς γενικάς έκλογάς συμφώνως τοΐς 
προκεκανονισμένοις. Προς πάντας τούτους άποστέλλονται πιττάκια διορι
σμού παρά τοϋ Μητροπολίτου.

Ά ρ θ ρ ο V 1 8 ο V. Ή Δημογεροντία είναι ή Άνωτάτη Διοικητική 
καί Δικαστική ’Αρχή τής Κοινότητος καί εις αυτήν υπάγονται όλα τά Σω
ματεία τής Κοινότητος, όφείλοντα να συμμορφώνται καί ύποτάσσωνται 
είς τάς άποφάσεις αυτής.

’Ά ρ θ ρ ο V 1 9 ο V. Ή Δημογεροντία, συγκαλουμένη υπό τοϋ Μητρο
πολίτου καί συνεδριάζουσα εν τή Ιερά Μητροπόλει υπό τήν προεδρίαν 
Αύτοΰ, ή τοϋ επιτρόπου Αύτοϋ: α') εκπροσωπεί μετά τοϋ Μητροπολίτου 
τήν Κοινότητα παρά ταΐς Συνταγματικαις Αύτοκρατορικαΐς Άρχαϊς, β') 
εξετάζει καί αποφασίζει περί πάσης διοικητικής ύποθέσεως ατομικής τε 
καί κοινοτικής καί αί αποφάσεις αύτής είσί σεβασταί παρ’ όλων των σω
ματείων καί των πολιτών.

Ά ρ θ ρ ο V 2 0 ό V. Ή Δημογεροντία μετά τοϋ Μητροπολίτου εν τω 
δικαιώματι αύτής δύναται, όπόταν παραστή άνάγκη, να προβή είς έξέλεγξιν 
των βιβλίων τής διαχειρίσεως παντός κοινοτικοΰ σωματείου, όπερ ουδα- 
μώς δικαιοϋται νά άντείπη, άλλ’ οφείλει προθύμως νά ύποβάλη τά βιβλία 
καί νά δώση οίανδήποτε ζητηθεΐσαν πληροφορίαν. Δύναται δε ή Δημογε
ροντία νά προβή είς τήν παϋσιν μέλους οίουδήποτε σωματείου, όταν ύπάρ- 
χωσι λόγοι ισχυροί καί δεδικαιολογημένοι καί νά άντικαταστήση αυτό 
διά τοϋ έπιλαχόντος, εάν ύπάρχη τοιοΰτος, ή διά νέου προσώπου κατά τό 
άρθρον 49.

’Ά ρ θ ρ ο V 2 1 ο V. Ή Δημογεροντία ώς μικτόν Εκκλησιαστικόν Δι
καστή ριον δικάζει άπάσας τάς είς τήν αρμοδιότητα αύτής ύπαγομένας ύπο- 
θέσεις, δηλ. άπάσας τάς υλικάς περί διαχειρίσεως εσόδων καί εξόδων καί 
λογοδοσίας Ιερών Ναών, Εύκτηρίων Οίκων, Προσκυνημάτων, 'Αγιασμά
των καί Μονών, τάς έκ μνηστείας καί γάμων άπορρεούσας διαφοράς, ήτοι 
περί άποζημιώσεων, εκ λύσεως μνηστείας, περί προικός, τραχώματος καί 
προγαμιαίας δωρεάς, περί διατροφής μετά τήν λύσιν τοϋ γάμου, πάσας τάς
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έκ διαθηκών καί έξ υιοθεσίας διαφοράς καί τάς λόγφ άρμοδιότητος παρα- 
πεμπομένας αυτή ώς Μικτω Έκκλησιαστικφ Δικαστηρίω. Επίσης είς τήν 
αρμοδιότητα αυτής ύπάγονται καί πάσαι αί ύλικαί διαφοραί, èv αίς ό εναγό
μενος είναι κληρικός, μοναχός, ή ήθικόν πρόσωπον, οΐον, έπιτροπή ναοϋ, 
ή Φιλανθρωπικού καταστήματος. Δικάζει δέ κατά τούς Εθνικούς Κανο
νισμούς των Πατριαρχείων, τήν Βεζυρικήν εγκύκλιον τής 28 Δζεματζή- 
Ουλ-’Αχήρ 1308 (22 ’Ιανουάριου 1891) καί τήν Πατριαρχικήν τοιαύτην 
τής 31 Ίανουαρίου 1811, συνιρδά τή εν ίσχύι Δικονομία τών Πατριαρχείων 
καί ταίς κατά τάς εν τή Έξαβίβλω του 'Αρμενοπούλου, τοίς Βασιλικοΐς, 
τοΐς Κώδιξι καί ταϊς Νεαραΐς περιεχομέναις διατάξεσιν ού μήν άλλα καί 
κατά τά επιτόπια έθιμα, τά άδιακόπως έφαρμοζόμενα άπό μακροϋ χρόνου 
καί τάς κύρος νόμου έχούσας ’Εκκλησιαστικός διατάξεις.

Ά. ρ θ ρ ο ν 22ο V. Αί συνεδριάσεις τής Δημογεροντίας είσί τακτικαί 
μεν κατά πάσαν δεκαπενθημερίαν, έκτακτοι δέ οσάκις αν δεήση.

’Ά ρ θ ρ ο V 2 3 ο V. Ή Δημογεροντία είναι èv απαρτία όταν παρωσι 
τέσσερα των μελών προς τφ Προέδρω. Άποφαίνεται δέ εν πάση υποθέσει 
κατά πλειοψηφίαν καί εν ισοψηφία νικά τό μέρος τό εχον ύπέρ αυτού τήν 
ψήφον τού Προέδρου.

‘Ά ρ θ ρ ο V 2 4 ο V . Ή Δημογεροντία ίδιον γραμματέα εχει τον τού 
Μητροπολίτου, οστις είναι άμα καί γραμματεύς τής Διευθυνούσης ’Επιτρο
πής, τού Πνευματικού Δικαστηρίου, τής ’Εφορείας καί τής επί των Μονών 
’Επιτροπείας.

”Αρθρον25ον. Τά καθήκοντα τού γραμματέως ώς καί τά τού κλη- 
τήρος καθορίζονται ύπό των σχετικών διατάξεων τής Πατριαρχικής Δικο
νομίας, εχουσι δέ εν περιλήψει ώς έξής: 'Ο Γραμματεύς α) συντάσσει τά 
πρακτικά καί τάς άποφάσεις, τά κατά τήν έπομένην συνεδρίαν αναγιγνω
σκόμενα, έπικυρούμενα καί ύπογραφόμενα, καθώς καί πάσαν άλλην γρα
φικήν υπηρεσίαν τής Μητροπόλεως, τής Δημογεροντίας, τής Διευθυνού- 
σης ’Επιτροπής, τού Πνευματικού Δικαστηρίου, τής ’Εφορείας καί των έκ 
τούτων άπορρεόντων Σωματείων, β) έκτελεϊ καθήκοντα συμβολαιογράφου, 
ήτοι συντάττει προικοσύμφωνα, διαθήκας, άφιερωτήρια, πληρεξούσια δΓ 
’Εκκλησιαστικά καί Μικτά ’Εκκλησιαστικά Δικαστήρια καί ξένας δικα
στικός καί διοικητικός άρχάς καί παν άλλο έγγραφον τής άρμοδιότητος 
αυτού, γ) τηρεί έν τάξει τά άρχεϊα καί τούς Κώδικας, εύθυνόμενος διά πάσαν 
τυχόν άπώλειαν εγγράφου τίνος έξ άμελείας του προελθοΰσαν καθώς καί 
διά πάσαν ζημίαν έξ άμελείας ή ένοχής αυτού προκύψασαν, δ) τηρεί έν τάξει 
τά άκόλουθα βιβλία, ών ούδέν μέρος άνακοινοϊ άνευ διαταγής τού προέδρου: 
Α') τό Πρωτόκολλον είσαγομένων καί έξαγομένων έγγράφων, Β') τόν Κώδικα
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των πρακτικών τής Διευθυνούσης ’Επιτροπής, Γ') τον Κώδικα των πρακτι
κών τής Δημογεροντίας καθώς καί των δικαστικών αποφάσεων αυτής. Δ') 
τον Κώδικα τών πρακτικών του Πνευματικού Δικαστηρίου καθώς καί τον 
άποφάσεων αυτοί), Ε') τον Κώδικα τών πράξεων διαθηκών καί συμβολαίων, 
ΣΤ') τον Κώδικα τής επισήμου άλληλογραφίας τής Μητροπόλεως, Ζ') πάντα 
τά δικαστικά καί διοικητικά έγγραφα, παραλαμβάνων προς τούτοις καί άπο- 
δίδων τή εντολή του Προέδρου παν έγγραφον κατατιθέμενον έν τώ Γραφείφ.

Ά. ρ θ ρ ο ν 26ο V. 'Ο Γ ραμματεύς όφείλει νά παρευρίσκηται εν τώ Γ ρα- 
φείφ κατά τάς εργασίμους ώρας καί νά διεκπεραιοΐ τά υπό τοϋ Μητροπο
λίτου παραπεμπόμενα έγγραφα, πρωτόκολλών καί συνεννοούμενος μετ’ 
αύτοϋ διά τά περαιτέρω.

"Α ρ θ ρ ο V 21 ον. Ό Γραμματεύς οφείλει νά τηρή αύστηράν έχεμύ- 
θειαν έπί πάντων τών άναφερομένων είς τήν υπηρεσίαν αύτοϋ. ’Επίσης 
άπαγορεύεται εις αυτόν νά επίδειξη είς οίονδήποτε τά πρακτικά. Μόνα τά 
μέλη τοϋ σωματείου έν τή έξασκήσει τών καθηκόντων αυτών εχουσι τό δι
καίωμα νά λάβωσι γνώσιν τών οικείων πρακτικών άλλ’ έν αύτώ τώ Γραφείω, 
ως μή έπιτρεπομένης τής έξ αύτοϋ εξαγωγής Κώδικος ή έγγράφου. Όσον 
άφορά τά δικαστικά, πας διάδικος δι’ αίτήσεως αύτοϋ προς τόν Πρόεδρον, 
δύναται νά λάβη γνώσιν τών σχετικών προς τήν ύπόθεσιν αύτοϋ άποφάσεων 
καί τής λοιπής δικογραφίας, ώς καί τά άντίγραφα αύτών.

"Α ρ θ ρ ο V 2 8 ο V. Ό Μητροπολίτης μετά τής Δημογεροντίας συν- 
τάσσουσι καί έπιβάλλουσι τήν έφαρμογήν διατιμήσεως τών δικαιωμάτων 
τοϋ Γραφείου τής Μητροπόλεως.

Ά ρ θ ρ ο V 2 9 ο V. Τά είσπραττόμενα κατά τήν διατίμησιν δικαιώ
ματα διατίθενται είς τήν πληρωμήν τοϋ μισθοΰ τοϋ Γραμματέως, τοϋ κλη- 
τήρος, τών μεταφραστών τής τουρκικής καθώς καί διά τάς λοιπός δαπάνας 
τοϋ Γραφείου. Μή έπαρκούντων τών πόρων τούτων μεριμνά ή Δημογερον
τία, ήτις διατίθησι καί τό τυχόν προκΰψαν περίσσευμα.

Ά ρ θ ρ ο V 3 Ο ό V. Ή Δημογεροντία οφείλει νά μεριμνήση περί κα
ταρτισμού άνελλιποϋς κτηματολογίου τών ναών, σχολών, μονών, καί έν 
γένει πάσης άκινήτου έκκλησιαστικής καί κοινοτικής περιουσίας, κρατοΰσα 
έν τή Μητροπόλει ιδιαίτερον Κώδικα καταγραφής τούτων. Προς τούτοις 
δέ όφείλει νά καταρτίση έν τώ γραφείφ αυτής, χάριν τής δικαστικής αύτής 
ύπηρεσίας, βιβλιοθήκην στοιχειώδη εκ τών άπαραιτήτων, άναγκαιούντων 
νομικών βιβλίων.

Ά ρ θ ρ ο V 3 1 ο V. Ή Δημογεροντία ώς ίδιαν σφραγίδα εχει τήν τής 
Μητροπόλεως.
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Κεφάλαιον Ε'
Περί Διευθυνούσης Επιτροπής

”Α ρ θ ρ ο V 3 2 ο V. Ή Διευθύνουσα Επιτροπή, συγκροτουμένη εκ 
των επί μέρους μελών των Επιτροπειών των εξ τμημάτων, είκοσι τον αριθμόν, 
αποτελεί εν κοινοτικόν σωματεΐον κατ’ ιδίαν μέν τμηματικώς διέπον τα των 
παγκαρίων καί των κτημάτων των έξ τμημάτων, εν συνεργασία δέ μετά τής 
Δημογεροντίας, εν κοιναϊς συνεδρίαις συγκαλούμενον υπό του Μητροπο
λίτου ή τοϋ επιτρόπου αύτοΰ. Τακτικως μέν κατά τούς μήνας Μάϊον, ’Ιού
νιον καί ’Ιούλιον προς έξέλεγξιν τής διαχειρίσεως των Επιτροπειών των 
τμημάτων καί τής ’Εφορείας των Σχολών, προς εκλογήν τών μελών τής 
’Εφορείας, τοϋ ταμίου, τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου καί τής έπί τών Μονών ’Επιτρο
πείας καί προς έπιψήφισιν τών ετησίων προϋπολογισμών τούτων. ’Εκτά
κτως δέ συγκαλούμενον υπό τοϋ Μητροπολίτου καί τής Δημογεροντίας συ
σκέπτεται καί άποφασίζει περί τών σπουδαιοτέρων καί γενικωτέρων ζητη
μάτων τών άφορώντων εις τήν βελτίωσιν καί τήν προαγωγήν τών συμφερόν
των τών τμημάτων καί τής όλης Κοινότητος.

Ά ρ θ ρ ο V 3 3 ο V. Ή Διευθύνουσα ’Επιτροπή συνεδριάζει έν τή 'Ιερά 
Μητροπόλει υπό τήν προεδρίαν τοϋ Μητροπολίτου, ή τοϋ κανονικοΰ αύτοΰ 
έπιτρόπου. Ή συνεδρία είναι εν άπαρτία όταν παρώσιν οί ήμίσεις πλέον 
ένός τοϋ όλου άριθμοϋ τών Δημογερόντων καί τών ’Επιτρόπων, ήτοι τέσ- 
σαρες Δημογέροντες καί ένδεκα επίτροποι.

"Αρθρον 34ο V. Περί πάσης ύποθέσεως ή Διευθύνουσα ’Επιτροπή 
άποφαίνεται κατά πλειοψηφίαν, έν ίσοψηφία δέ νικά ή γνώμη ή έχουσα υπέρ 
αυτής τήν ψήφον τοϋ Προέδρου.

’Ά ρ θ ρ ο V 35ο V. Τά πρακτικά έκάστης συνεδρίας συντασσόμενα 
ύπό τοϋ Γραμματέως τής Δημογεροντίας αναγιγνώσκονται έν τή αρχή τής 
επομένης συνεδρίας καί υπογράφονται ύπό τοϋ Προέδρου, τοϋ Γραμματέως 
καί τών μετασχόντων αύτής.

Ά ρ θ ρ ο V 3 6 ο V. Ή Διευθύνουσα ’Επιτροπή, συνερχομένη κατά τάς 
άρχάς Μαΐου, λαμβάνει γνώσιν τής ετήσιας διαχειρίσεως τών ’Επιτροπειών 
τών τμημάτων καί εκλέγει τριμελείς έξελεγκτικάς Έπιτροπάς προς έξέλεγξιν 
ταύτης, άναδεικνύει δέ, διά μυστικής ψηφοφορίας, τόν ταμίαν τοϋ 'Αγίου 
’Αντωνίου ώς καί τά μέλη τής έπί τών Μονών ’Επιτροπείας, τά συμπληρώ- 
σαντα τήν διετίαν αύτών.

"Αρθρον 37ο V. ’Εν ταΐς συνεδρίαις τοϋ ’Ιουνίου καί ’Ιουλίου: Α' 
αναγιγνώσκονται αί έκθέσεις τών έξελεγκτικών ’Επιτροπών. Β' αί νέαι έπι- 
τροπεΐαι ύποβάλλουσι τούς προϋπολογισμούς τών προσόδων καί δαπανών
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των κτημάτων προς συζήτησιν καί επιψήφισιν. Γ' εκλέγεται ή νέα έφορεία 
των σχολών, ήτις καί ύπο βάλλει τον προϋπολογισμόν αυτής προς συζήτησιν 
καί έγκρισιν, έξελέγχεται δέ ή διαχείρισις τής προηγουμένης χρήσεως, 
ληγούσης τή 30 Ιουνίου. Δ' γίνεται σύσκεψις περί τής άναπληρώσεως πα- 
ρουσιαζομένου τυχόν ελλείμματος καί περί τής διαθέσεως τυχόν περισσεύ
ματος.

”Α ρ θ ρ ο ν 3 8 ο ν. Αί Έπιτροπεΐαι καί ή Έφορεία όφείλουσι νά παρί- 
στανται αυτοπροσώπως κατά τήν συζήτησιν των έκθέσεων έξελεγκτικών 
επιτροπών καί των προϋπολογισμών προς παροχήν πάσης ζητηθησομένης 
πληροφορίας ή διασαφήσεως τών διαφόρων κονδυλίων, μετά δέ τοϋτο όφεί
λουσι νά παραδέχωνται άνευ άντιρρήσεως οίανδήποτε άπόφασιν τοΰ σώμα
τος. Έν τή συζητήσει δέ του οικείου προϋπολογισμού έκάστης Επιτροπείας 
τά μέλη αυτής ώς μέλη τής Διευθυνούσης έπιτροπής άπέχουσι τής ψηφο
φορίας.

Κεφάλαιον ΣΤ'
Περί επιτροπειών έν γένει

Ά ρ θ ρ ο V 3 9 ο V. Ή διοίκησις τών ιερών ναών έκάστου τμήματος 
καί ή διαχείρισις τής ένοριακής περιουσίας έξασκεΐται διά τής έκάστοτε 
εν ένεργεία ένοριακής ’Αρχής, ήτοι τής Επιτροπείας υπό τήν άμεσον έπο- 
πτείαν τής Τ. Μητροπόλεως καί τής Δημογεροντίας.

"Α ρ θ ρ ο V 4 0 ό V. Αί Έπιτροπεΐαι εισί τριμελείς, πλήν τής τοϋ αγίου 
’Αντωνίου, ουσης εξαμελούς καί τής Κυριωτίσσης, ουσης διμελοϋς· ή δέ 
υπηρεσία αυτών διετής. ’Αντικαθίστανται δέ κατ’ έτος οί συμπληρώσαντες 
τήν διετίαν αυτών, τρεις μέν έκ τής επιτροπείας τοϋ άγίου ’Αντωνίου, εις 
έκ τής έπιτροπείας Κυριωτίσσης καί εις ή δύο έναλλάξ έκ τών λοιπών έπι- 
τροπειών.

”Α ρ θ ρ ο V 4 1 ο V. Ή ύπηρεσία τών Επιτρόπων είναι άμισθος καί τι
μητική, ούδέν άμέσως ή έμμέσως καρπουμένων υλικόν δικαίωμα ή ωφέλημα 
έκ ταύτης.

Ά ρ θ ρ ο V 4 2 ο V. Αί έπιτροπεΐαι, έκλεγόμεναι κατά τον μήνα ’Απρί
λιον συμφώνως προς τάς σχετικός διατάξεις τοΰ παρόντος κανονισμού μετά 
τήν άποστολήν παρά τής Τέρας Μητροπόλεως τών πιττακίων τοΰ διορισμοΰ 
αυτών, άναλαμβάνουσι τά καθήκοντά των τή 1η Μαΐου, οπότε κλείουσι τά 
βιβλία τών προκατόχων, παραλαμβάνοντες παρ’ αυτών διά τακτικοΰ πρα- 
κτικοΰ καταγραφής, ύπογραφομένου παρά τε τών παραδιδόντων καί τών 
παραλαμβανόντων τά εις χεΐρας τών προκατόχων των χρήματα, διαχειρι
στικά βιβλία, κώδικας, έγγραφα καί έν γένει πάσαν τήν κινητήν περιου
σίαν τών ναών τοΰ τμήματος.

9
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νΑ ρ θ ρ ο V 4 3 ο V. Τα διαχειριστικά βιβλία τής ληξάσης χρήσεως 
παραδίδονται αμέσως διά τής Τέρας Μητροπόλεως εις έξέλεγξιν. Ή δε νέα 
Επιτροπεία, συντάττουσα, έντός 15 το πολύ ήμερων, τον ετήσιον προϋπο
λογισμόν των εσόδων καί εξόδων, υποβάλλει τούτον διά τής Τέρας Μητρο
πόλεως προς επιψήφισιν υπό τής Δημογεροντίας καί τής Διευθυνούσης 
Επιτροπής.

’Ά ρ G ρ ο V 44ον. Αί Έπιτροπεΐαι διοικούσι τα των ναών τού τμή
ματος συμφώνως προς τό άνέκαθεν καθεστώς, τούς 'Ιερούς Κανόνας καί τάς 
λοιπάς διατάξεις τής 'Ορθοδόξου ήμών εκκλησίας. Καθήκοντα δέ αύτών εί
ναι τα εξής: α'. Νά διεξάγωσι τήν ύπηρεσίαν τού παγκαριού καί των δίσκων 
αύτοπροσώπως, δύο τούλάχιστον εξ αύτών τακτικώς καί εγκαίρως προσερ- 
χόμενοι κατά πάσαν Λειτουργίαν καί μέγαν έσπερινόν. β'. Νά ένοικιάζωσι 
τά κτήματα διά πλειοδοσίας καί διά τακτικών ενοικιαστήρίων έγγράφων, 
νά είσπράττωσι τά ένοίκια διά διπλοτύπων άποδείξεων καί νά φροντίζωσι 
περί τών αναγκαίων επισκευών τών κτημάτων τού τμήματος αύτοπροσώπως. 
γ'. Νά έπιμελώνται τής εύπρεποΰς διατηρήσεως τών ναών, τών ιερών αμφίων 
καί σκευών καί περί τής εν αυτοΐς τάξεως. δ'. Νά κανονίζωσι μετά τών 'Ιε
ρέων καί κατά τήν κρατούσαν συνήθειαν τάς ώρας τών Τερών ακολουθιών, 
ε'. Νά διορίζωσι καί παύωσι τούς λαϊκούς υπαλλήλους τών ναών καί νά καθο- 
ρίζωσι τούς μισθούς αύτών. στ'. Νά άναλαμβάνωσι προθύμως καί νά έκτε- 
λώσιν έπιμελώς πάσαν διά κοινής άποφάσεως άνατιθεμένην αυτοΐς εργασίαν, 
ζ'. Νά δίδωσι πάσαν ζητουμένην πληροφορίαν καί νά έπιδεικνύωσι τά βι
βλία οσάκις ήθελε ζητήση ταύτα ή Δημογεροντία, η'. Νά δίδωσιν έτησίως 
λογαριασμόν, κλείοντες καί παραδίδοντες εγκαίρως τά βιβλία τής διαχει- 
ρίσεως αύτών προς έξέλεγξιν.

”Α ρ θ ρ ο V 4 5 ο V. Οί ταμίαι τών Επιτροπειών, οΐτινες είναι καί αντι
πρόεδροι, εκλεγόμενοι ώς τοιούτοι παρά τής Δημογεροντίας κατά τό αρθρον, 
όφείλουσι νά συγκαλώσι τούς συναδέλφους εις συνεδρίαν καί νά προεδρεύω- 
σι καί νά έκτελώσι τάς λαμβανομένας άποφάσεις, νά πληρώνωσι τάς έγκε- 
κριμένας δαπάνας καί νά έγγράφωσι λεπτομερώς πάσαν πρόσοδον ή δαπάνην 
τακτικήν ή έκτακτον εις τό πρόχειρον βιβλίον ταμείου καί βιβλίον μερίδων 
καί εις τό τέλος έκάστου μηνάς νά παραδίδωσι τά βιβλία ταύτα καί πάσαν 
σχετικήν πληροφορίαν τώ Γραμματεΐ προς καταχώρισιν είς τά λογιστικά 
βιβλία τού τμήματος.

Άρθρον 46ο V. Έν τώ έτησίφ προϋπολογισμό) έκάστου τμήματος 
θά άναγράφηται άπαραιτήτως, άναλόγως τών πόρων, ποσόν τι προς άπόσβε- 
σιν τού χρέους τής Κοινότητος.

Τό διά τάς έπισκευάς τών κτημάτων κονδύλιον θά καθορίζηται μετά 
πάσης τής δυνατής οικονομίας καί άφού προηγουμένως ή Επιτροπεία, έπι-
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θεωρούσα τά κτήματα αυτοπροσώπως καί έν συνοδεία ειδικού προσώπου, 
σχη ματίση άκριβή άντίληψιν των άπαιτουμένων δαπανών των έπισκευών. 
Διά πάσαν δε δαπάνην εκ τοΰ κονδυλίου των έπισκευών, τήν άναγραφομέ- 
νην έν τώ προϋπολογισμοί, ύπερβαίνουσαν τά 500 γρόσια, άπαιιείται έγκρί- 
σεως αιτησις παρά τής Δημογεροντίας.

Άρθρον 47ο V. ’Απαγορεύεται εις τάς ’Επιτροπείας ή αυτόβουλος 
διάθεσις τοϋ περισσεύματος του προϋπολογισμού, ή συνομολόγησις δανείων, 
πλήν τού ναού τού 'Αγίου ’Αντωνίου, ή αγοραπωλησία ένοριακοΰ κτήματος, 
τό δανείζειν προς οίονδήποτε ή κινεΐν δίκην ενώπιον δικαστηρίων άνευ 
έγκρίσεως τής Ίερας Μητροπόλεως καί τής Δημογεροντίας. Άλλως πάσα 
παράβασις τών διατάξεων τούτων έπιβαρύνει άτομικώς τούς ένεργήσαντας 
ταύτην. Προκειμένου δέ περί τής άνάγκης έκποιήσεως αχρήστου ή έπιζη- 
μίου κτήματος ή ’Επιτροπεία υποβάλλει τη Ιερά Μητροπόλει καί τη Δη
μογεροντία εκθεσιν διά τά περαιτέρω.

Ά ρ θ ρ ο V 4 8 ο V. Αί Έπιτροπεΐαι τών τμημάτων όφείλουσιν έπίσης 
νά καταβάλλωσιν έγκαίρως καί ανελλιπώς τά κεκανονισμένα προς τάς σχο
λάς έπιδόματα.

Άρθρον 49ο V. ’Εάν γνωσθή ή καταγγελθή τη 'Ιερά Μητροπόλει 
καί τη Δημογεροντία κατάχρησίς τις έκκλησιαστικών ή κοινοτικών χρη
μάτων έκ μέρους έπιτρόπου ή έφορου τό ζήτημα εξετάζεται υπό τής Δημο
γεροντίας, άποδειχθείσης δέ τής καταχρήσεως προσκαλείται ό ένοχος όπως 
εντός ώρισμένης προθεσμίας άποδώση τό χρήμα, παυόμενος αμα τού αξιώ
ματος, όπερ κατεϊχεν. ’Εάν δέ μή συμμορφωθή προς τήν άπόφασιν ταύτην, 
ή άρνεΐται τήν παράδοσιν τών λογιστικών βιβλίων τού ταμείου καί τών 
λοιπών άνηκόντων τη Κοινότητι, ή τήν έξέλεγξιν τών λ/σμών τής διαχει- 
ρίσεώς του, λαμβάνονται κατ’ αύτοΰ παρά τής 'Ιερας Μητροπόλεως καί τής 
Δημογεροντίας τά κατάλληλα έκκλησιαστικά καί πολιτικά μέτρα.

Κεφάλαιον 2!
Περί τής ’Επιτροπείας τού άγιου ’Αντωνίου ιδία

Άρθρον 5 0 ό V. Ή ’Επιτροπεία τού Αγίου Αντωνίου, πλήν τών 
κτημάτων τού τμήματος, έχει ύπό τήν άμεσον αυτής διαχείρισιν καί τά έκτος 
τής πόλεως σχολειακά κτήματα, άπέναντι τών οποίων χορηγεί κατ’ έτος, 
είς τήν ’Εφορείαν τών σχολών, τό κεκανονισμένον επίδομα έκ λιρών οθω
μανικών εκατόν.

Άρθρον 5 1 ο V. Ό ταμίας τού Αγίου Αντωνίου, έκ τών μάλλον 
διακεκριμένων καί φερεγγύων πολιτών ών, εκτός τών καθηκόντων τών λοι
πών ταμιών, όφείλει νά φυλάττη τούς τίτλους τών ιδιοκτησιών τών έκκλη- 
σιών καί λοιπών κοινοτικών κτημάτων ώς καί παν έν γένει σπουδαΐον έγ
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γραφον τής Κοινότητος έντός σιδηρού καί ασφαλούς χρηματοκιβωτίου. 
'Απάντων τούτων ακριβής καί λεπτομερής καταγραφή θέλει καταστρωθή 
έν διπλοΐς βιβλίοις ύπογεγραμμένοις καί εσφραγισμένοις καί υπό τής 'Ιε
ρός Μητροπόλεως έπικεκυρωμένοις, ών το μέν εν θέλει κρατεΐσθαι παρά 
του ταμίου του 'Αγίου ’Αντωνίου, το δέ έτερον θέλει φυλάττεσθαι έν τή 'Ιερά 
Μητροπόλει.

"Α ρ θ ρ ο ν 52ο V. Έν τώ έπιτροπικφ του 'Αγίου ’Αντωνίου υπάρχει 
γραμματεύς έμμισθος, δστις έχει τά εξής καθήκοντα: α'. Κρατεί τά βιβλία 
τής διαχειρίσεως τοϋ τμήματος 'Αγίου ’Αντωνίου, συντάσσει τά πρακτικά 
τής ’Επιτροπείας καί έν γένει έκτελεΐ πάσαν γραφικήν υπηρεσίαν τούτου, 
β'. Κρατεί τά βιβλία τής διαχειρίσεως πάντων των λοιπών τμημάτων (ιδιαι
τέρως δι’ έκαστον), ώς καί τής ’Εφορείας των σχολών, έν ώρισμέναις ήμέ- 
ραις μεταβαίνων εις έκαστον τούτων καί συνεργαζόμενος μετά των οικείων 
επιτροπειών έπί ώρισμένφ έπιμισθίφ. γ'. Τηροί τό κτηματολόγιον έν τάξει, 
δ'. Έν άρχή έκάστου έτους συντάσσει τό βιβλίον άπογραφής των επίπλων, 
άμφιων καί σκευών τών έκκλησιών έκάστου τμήματος, ε'. Διευθύνει τό κη- 
ροπωλειον, ένεργών τήν πώλησιν τοίς μετρητοϊς τόσον διά τούς ίδιώτας 
όσον καί διά τούς έπιτρόπους τών τμημάτων, οσάκις καί οδτοι ήθελον λάβη 
άγοράς κηρού παρά τού κηροπωλείου.

"Αρθρον 53ο V. Είς μόνην τήν Επιτροπείαν τού 'Αγίου ’Αντωνίου 
έπιτρέπεται νά συνάπτη δάνεια έπί τώ ώρισμένφ υπό τής Δημογεροντίας 
τόκω. Τά δέ έκδιδόμενα χρεωστικά ομόλογα, ύπογραφόμενα παρ’ άπάντων 
τών έπιτρόπων, θέλουσι φέρη τήν έπικύρωσιν τής Ίεράς Μητροπόλεως.

"Αρθρον 5 4 ο V. Τά περισσεύματα τής διαχειρίσεως τοϋ 'Αγίου 
’Αντωνίου, καθώς καί τών λοιπών τμημάτων, θά χρησιμεύσωσιν, άποφάσει 
τής Δημογεροντίας καί τής Διευθυνούσης Επιτροπής, προς άπόσβεσιν τοϋ 
χρέους τής κοινότητος, προς κάλυψιν τοϋ τυχόν έλλείμματος τών σχολών, 
μή ύπάρχοντος δέ έλλείμματος, προς σχηματισμόν άποθεματικοΰ κεφαλαίου 
τής κοινότητος.

"Αρθρον 55ον. Διά τήν ύπογραφήν τών κτηματικών συμβολαίων 
τοϋ τμήματος τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου καθώς καί τών λοιπών τμημάτων θέλει 
έκλέγεσθαι παρά τών οικείων έπιτροπειών πρόσωπον κατά πάντα άξιότιμον 
καί φερέγγυον, όπερ, έγκρινόμενον παρά τής Δημογεροντίας, θέλει συνι- 
στάσθαι είς τάς Κυβερνητικός Άρχάς διά τακριρίου τής Ίεράς Μητροπό
λεως. Διά τήν διεξαγωγήν δέ τών παρά ταύταις κτηματικών υποθέσεων τών 
κτημάτων θέλει διορίζεσθαι παρά τής Δημογεροντίας καί έμμισθος δικη
γόρος, τοϋ μισθοϋ του καταβαλλομένου παρά τών τμημάτων κατ’ αναλογίαν 
κανονιζομένην παρά τής Δημογεροντίας.
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Κεφάλαιον Η' 
περί τοΰ 'Ιερού κλήρου

Ά ρ θ ρ ο V 5 6 ο V. Ό αριθμός των ιερέων ορίζεται εις 12: ήτοι τρεις 
εις τό τμήμα τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου, άνά δύο εις τά τμήματα Μητροπόλεως, 
'Αγίων ’Αναργύρων, 'Αγίου Ίωάννου καί 'Αγίου Γεωργίου καί εις είς τό 
τμήμα Κυριωτίσσης.

"Αρθρον 57ο V. Τήν διεύθυνσιν καί έποπτείαν τοϋ Κλήρου καθώς 
καί τό δικαίωμα τοϋ διορισμοΰ καί τής παύσεως των ιερέων κέκτηται απο
κλειστικούς ό Μητροπολίτης. Έν ή δέ περιπτώσει 'Ιερεύς τις παρεκτραπή, 
ή οικεία ’Επιτροπεία, ή καί πας Χριστιανός όφείλουσι να άναφέρωσι τό 
πράγμα τω Μητροπολίτη προς έξακρίβωσιν τοΰ πταίσματος καί έπιβολήν 
τής άρμοζούσης ποινής- ούδενί δέ λαϊκω επιτρέπεται τό έπιτιμαν τούς ιερείς 
δημοσία έν τή έκκλησία ή άλλαχοϋ.

Ά ρ θ ρ ο V 5 8 ο V. Οί 'Ιερείς δέον να ώσι πάντες κατά τό δυνατόν λό
γιοι, πάντες δέ κόσμιοι τα ήθη, δύο δέ ή τουλάχιστον εις τούτων να ή τελειό
φοιτος 'Ιερατικής σχολής, έκπληρων χρέη άρχιερατικοϋ ’Επιτρόπου, ει 
δυνατόν δέ, καί 'Ιεροκήρυκος καί διδασκάλου των Ιερών μαθημάτων τοΰ 
Γυμνασίου, εχων οϋτω, πλήν των προσόδων τής εφημερίας του, καί άρμό- 
διον παρά τής Κοινότητος έπίδομα.

’Ά ρ θ ρ ο V 5 9 ο V. ’Εν ή περιπτώσει χη ρεύσει θέσις ίερέως, ή ’Επι
τροπεία, συνεννοουμένη μετά τής ενορίας, υποβάλλει έγγράφως αιτησιν τω 
Μητροπολίτη είτε προς διορισμόν έτέρου διαθεσίμου, εϊτε υπάρχει τοιοΰ- 
τος, είτε ύποδεικνύουσα ύποψήφιον κατάλληλον συνφδά τοϊς 'Ιεροίς Κανόσι 
προς εγκρισιν καί χειροτονίαν.

νΑ ρ θ ρ ο V 6 Ο ό V. Οί ιερείς των τμημάτων 'Αγίου ’Αντωνίου καί 'Α
γίων ’Αναργύρων είσίν έμμισθοι. Οί δέ λοιποί άντί τακτικοΰ μισθοϋ εχουσι 
τάς συνήθεις άπό Χριστιανών άπολαυάς, έξ εξαμηνιαίων επιδομάτων, εκ 
γάμων, βαπτίσεων, κηδειών, μνημοσύνων, δίσκων, εύχελαίων, λειτουργιών 
άτομικών, αγρυπνιών, ανακομιδής, φωτίσματος μηνιαίου, ευχών γεννήσεως 
καί σαραντισμοϋ, αγιασμών, τρισάγιων, υψωμάτων, αρτοκλασίας, παρακλή
σεων, έξορκισμών, διαβασμάτων καί τών τοιούτων. Λεπτομερής διατίμησις 
τούτων, έξασφαλίζουσα τήν άξιοπρεπή συντήρησιν τοϋ κλήρου, θέλει συν- 
ταχθή άπό κοινοΰ υπό τοϋ Μητροπολίτου, τής Δημογεροντίας καί τής ’Επι
τροπείας έκάστου τμήματος. Ύπό τών αύτών θέλει συνταχθή επίσης καί ή 
διατίμησις τών έξ ιεροτελεστιών δικαιωμάτων τοΰ παγκαρίου έκάστου 
τμήματος.

νΑ ρ Ο ρ ο V 6 1 ο V. Ή ’Αρχιερατική Έπιχορήγησις, συνισταμένη εις 
λίρας όθωμανικάς έκατόν πεντήκοντα (150) έτησίως, θέλει πληρώνεσθαι
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τακτικώς κατά μήνα παρά των παγκαρίων των τμημάτων κατά τήν έξης ανα
λογίαν: Έκ τοϋ παγκαριού τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου λίρας όθωμ. τέσσαρας (4), 
'Αγίων ’Αναργύρων λίρας Όθωμ. δύο καί ήμίσειαν (2,!/2), 'Αγίου Ίωάννου 
λίραν όθ. μίαν καί τρία τέταρτα (1,3/4), 'Αγίου Γεωργίου μίαν καί τρία τέ
ταρτα (Ι,3/^, Μητροπόλεως μίαν καί εν τέταρτον (1 ,χ/4), Κυριωτίσσης μίαν 
καί εν τέταρτον (Ι,1^).

Κεφάλαιον Θ'
περί τοϋ Πνευματικού Δικαστηρίου

"A ρ θ ρ ο ν 6 2 ο ν. Τό Πνευματικόν Δικαστήριον Βερροίας σύγκειται, 
συνφδά ταΐς σχετικαΐς διατάξεσι τής Πατριαρχικής Δικονομίας, έκ τεσσά
ρων κληρικών μελών, διοριζομένων ύπό τοϋ Μητροπολίτου διά μίαν διετίαν, 
έκ των επί χρηστότητι ήθών, τιμιότητι καί πείρα εκκλησιαστική διακρινο- 
μένων κληρικών τής πόλεως, προεδρεύεται υπό τοΰ Μητροπολίτου ή τοϋ 
’Επιτρόπου αύτοϋ, γραμματέα δε καί κλητήρα έχει τούς τής Δημογεροντίας.

”Αρθρον63ον. 'Άπασαι αί πνευματικαί διαφοραί, οϊαι αί περί κυ- 
ριότητος καί ίδιότητος ιερών ναών καί παντός τοϋ περιεχομένου αυτών, Ευ
κτήριων Οί'κων, Προσκυνημάτων, 'Αγιασμάτων, Μονών καί έξαρτημάτων 
αυτών, ήτοι αί περί συστάσεως, κύρους ή μή, μνηστείας καί γάμου καί περί 
λύσεως αυτών, περί παραμονής καί άνατροφής τέκνων, διαρκοϋντος ή μή 
τοΰ γάμου, περί τοπικής διαστάσεως τών συζύγων καί περί άποκαταστά- 
σεως τοϋ συζυγικού βίου, καθώς καί πάσαι αί περί τής πολιτείας καί τών 
καθηκόντων τοϋ ίεροϋ κλήρου καταγγελίαι υπάγονται λόγφ ϋλης εις τό 
Πνευματικόν Δικαστήριον.

Ά ρ θ ρ ο ν 6 4 ο V. Τό Πνευματικόν Δικαστήριον είναι έν απαρτία, 
όταν παρώσιν ό Πρόεδρος καί δυο τών μελών αύτοϋ. Σφραγίδα δέ κέκτηται 
τήν τής 'Ιεράς Μητροπόλεως.

Κεφάλαιον Γ 
περί ’Εφορείας

"Α ρ θ ρ ο V 6 5 ο V. Ή ’Εφορεία, έκλεγομένη άνά διετίαν ύπό τοϋ Μη
τροπολίτου, τής Δημογεροντίας καί τής Διευθυνούσης ’Επιτροπής καί άπο- 
τελουμένη έκ τεσσάρων μελών, συνεδριάζει έν τή Ίερα Μητροπόλει ύπό 
τήν προεδρίαν τοϋ Μητροπολίτου ή τοϋ ’Επιτρόπου αύτοϋ, συντάσσουσα 
δέ τόν προϋπολογισμόν αυτής κατά τό τελευταϊον δεκαήμερον τοϋ ’Ιουνίου, 
υποβάλλει αυτόν τή Δημογεροντία καί τή Διευθυνούση ’Επιτροπή προς 
έγκρισιν καί έπικύρωσιν, παρισταμένη καίαύτή κατά τήν πρώτη νπρός συζή
τησαν συνεδρίαν προς ύποστήριξιν καί άνάπτυξιν τών κονδυλίων αύτοϋ.

”A ρ θ ρ ο V 6 6 ο V. Ή Εφορεία αμα τή έπιψηφίσει τοϋ προϋπολογι- 
σμοϋ αύτής προβαίνει έντός τοϋ πρώτου δεκαημέρου τοϋ ’Ιουλίου εις τήν
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συμφωνίαν του καταλλήλου διδάσκοντος προσωπικού των σχολών, άνταλ- 
λάσσουσα άπαραιτήτως μετ’ αύτών συμβόλαια, ύπογραφόμενα υπό των έφο
ρων καί διδασκάλων καί φέροντα τήν έπικύρωσιν τής Ίεράς Μητροπόλεως. 
Πέραν δό τής 10ης Ιουλίου θά θεωρωνται οί κατά τό λήξαν σχολικόν έτος 
διδάσκαλοι συμπεφωνημένοι ύπό τούς αυτούς όρους, έκτος των άποχωρούν- 
των, οϊτινες όφείλουσι νά δηλωσι τούτο έγγράφως τή Εφορεία άμέσως μετά 
τάς έξετάσεις.

Ά ρ θ ρ ο V 6 7 ο V. Οί διδάσκαλοι των ’Εκπαιδευτηρίων άρρένων τε 
καί θηλέων δέον προ τή αγαθή αύτων των ήθων υπολήψει νά φέρωσι καί 
πτυχίον Διδασκαλείου ή Γυμνασίου. Ό δέ διευθυντής τού Ήμιγυμνασίου 
οφείλει νά φέρη δίπλωμα διδάκτορος ή τελειόφοιτου, εκτός άν ή ίκανότης 
αύτού ύπάρχη άποδεδειγμένη έκ προηγουμένης μακράς καί εύδοκίμου δι
δασκαλίας. Επίσης καί ή Διευθύντρια προς τφ πτυχίω δέον νά εχη καί πεί
ραν ικανών έτων.

Ά ρ θ ρ ο V 6 8 ο V. Ή Εφορεία, υπό τήν προεδρίαν τού Μητροπολί
του, δυναται νά προβή έν ανάγκη είς τήν παΰσιν διδασκάλου ή διδασκαλίσ- 
σης καί έν τώ μέσω τού σχολικού έτους, όταν λόγοι ισχυροί καί δεδικαιο- 
λογημένοι ύπάρχουσι προς τούτο.

"Αρθρον 69ο V. "Εν μέλος τής ’Εφορείας οφείλει, έκ περιτροπής, 
άπαξ τής έβδομάδος, νά έπισκέπτηται τά σχολεία καί νά έξετάζη περί τής 
ακριβούς έκπληρώσεως των καθηκόντων των διδασκάλων καί νά λαμβάνη 
γνωσιν τής τάξεως των μαθητών καί των αναγκών τών σχολών, εις τήν θερα
πείαν τών όποιων δέον έγκαίρως καί διά κοινής άποφάσεως νά προβαίνη 
ή ’Εφορεία, τάς δέ παρατηρήσεις αυτού ύποβάλλη τή ’Εφορεία διά τά πε
ραιτέρω.

A ρ θ ρ ο V 7 0 ό V. Ό ταμίας τής ’Εφορείας: α'.) κρατεί ακριβή τής δια- 
χειρίσεως βιβλία, ήτοι πρόχειρον ταμείου καί βιβλίον μερίδων, καί είς τό 
τέλος έκάστου μηνός παραδίδει τφ γραμματεΐ τού 'Αγίου ’Αντωνίου τάς 
σημειώσεις του προς καταχώρισιν εις τά οικεία βιβλία, τά οποία καί, είς τό 
τέλος τού έτους, ύπογραφόμενα ύφ’ απάντων τών εφόρων, παραδίδονται τή 
έξελέγξει μετά τών δικαιολογητικών έγγράφων. β'.) άποτίει κατά τάς κεκα- 
νονισμένας έποχάς τούς μισθούς τού προσωπικού καί έκτελεί πάσαν δαπά
νην δΓ έντάλματος τού Προέδρου, πάσαν δέ εϊσπραξιν διά διπλοτύπων απο
δείξεων έντύπων καί έντύπως ήριθμημένων καί γ'.) παραδίδει τώ διαδόχφ, 
μετά τήν πάροδον τής διετίας, πάντα τά άνήκοντα τή Σχολή έγγραφα, συν- 
τασσομένου καί ύπογραφομένου καταλλήλου πρακτικού.

"Α ρ θ ρ ο V 7 1 ο V. Ή ’Εφορεία συνεδριάζει τακτικώς μέν κατά δεκα
πενθημερίαν, έκτάκτως δέ όσάκις δεήση.
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Ά. ρ θ ρ ο ν 72ο V. Πόροι των σχολών είσί: α'.) τα έτήσια επιδόματα 
των εξ τμημάτων, β'.) ή έτησία χορηγία τοϋ'Αγίου’Αντωνίου διά τόν κηρόν 
καί τό κηροπωλεΐον. γ'.) τό κληροδότημα του αειμνήστου Δ. Ρακτιβάν. δ'.) 
οί τόκοι των εις τό ταμεΐον τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου κατατειθεμένων κληροδο
τημάτων ε'.) τό προϊόν των εισιτηρίων, έλέγχων καί ενδεικτικών, των δίσκων 
των εκκλησιών, τής περιφοράς τοϋ δίσκου των Θεοφανείων, τό δικαίωμα 
των προικοτιμήσεων καί συλλειτούργων καί ή χορηγία τής Μονής τοϋ 
Προδρόμου, στ'.) αί δωρεαί καί τά κληροδοτήματα των ευσεβών ομογενών.

Ά ρ θ ρ ο V 7 3 ο V. Ή ’Εφορεία έχει σφραγίδα, φέρουσαν τά γράμματα 
«’Εφορεία των Ελληνικών ’Εκπαιδευτηρίων—Βέρροια», μετά τοϋ συμβόλου 
τής περιστεράς, ήν κρατεί ό ταμίας.

Ά. ρ θ ρ ο ν 74ο V. Προ τής ένάρξεως των μαθημάτων οί διευθυνταί 
καί οί διδάσκαλοι των σχολών όφείλουσι νά ύποβάλλωσιν εις τήν εγκρισιν 
καί έπικύρωσιν τοϋ Μητροπολίτου: α) τό αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθη
μάτων τοϋ έτους έκείνου, περιέχον καί τά όνόματα των διδακτικών βιβλίων, 
β) τό ώρολόγιον τής διδασκαλίας, γ) τά συμβόλαια αυτών προς έπικύρωσιν 
καί δ) νά έφοδιασθώσι διά τοϋ νενομισμένου έπισήμου ένδεικτικοΰ. Αί δια
τάξεις δε αύται, ώς άπορρέουσαι έκ τής έπισήμου μεταξύ τής Αύτοκρατορι- 
κής Κυβερνήσεως καί τών Πατριαρχείων Συμβάσεως περί τών δικαίων καί 
προνομίων τών ’Ορθοδόξων τοϋ Οίκουμενικοϋ θρόνου, τής περιεχομένης 
έν τή Υψηλή Βεζυρική Έγκυκλίφ τής 23 Τζεματζί-Οΰλ-Άχήρ 1308 καί 
22 ’Ιανουάριου 1306 (1891) καί έντή σχετική Πατριαρχική Έγκυκλίφ τής 
31 Ίανουαρίου 1891 πρέπει νά τηρώνται άπαρεγκλίτως καί μετά άκρας εύ- 
λαβείας. Πάσα δέ άθέτησις ή αμέλεια περί τήν έκπλήρωσιν τούτων, ώς 
άποτελοϋσα καταπάτησιν τών υπό τών δύο άνωτάτων ’Αρχών τοϋ κράτους, 
πολιτικής καί έκκλησιαστικής, τεθεσπισμένων, ώς δυναμένη νά εχη δυσα- 
ρέστους συνέπειας διά τά δίκαια καί προνόμια τών ορθοδόξων, τιμωρείται 
δι’ άμέσου παύσεως τοϋ πταίστου.

”Α ρ θ ρ ο V 7 5 ο V. Αί σχολαί λειτουργοϋσι συνφδά τώ ίδιαιτέρψ αυτών 
Κανονισμό).

Κεφάλαιον ΙΑ'
περί ’Επιτροπείας έπί τών μονών

“Α ρ θ ρ ο V 7 6 ο V. Ή ’Επιτροπεία έπί τών Μονών, έκλεγομένη κατά 
τό σχετικόν αρθρον, άπαρτίζεται έκ τριών μελών, ών εις ό έκάστοτε ταμίας 
τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου, συνεδριάζει δέ έν τή 'Ιερά Μητροπόλει υπό τήν προε
δρίαν τοϋ Μητροπολίτου ή τοϋ ’Επιτρόπου αύτοϋ, οσάκις δύο έκ τών με
λών της ζητήσωσι τοΰτο έγγράφως, γραμματεύς δέ αυτής είναι ό τής Δημο
γεροντίας.
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”Α ρ 0 ρ ο V 77ο V. Έργον αυτής είναι να κανονίζη τα των Μονών, 
των ύπαγομένων εις τήν κοινότητα, φροντίζουσα περί τής καλής διατηρή
σεως αυτών, δηλαδή των κτημάτων καί των ναών καί περί τής αύξήσεως των 
πόρων αυτών.

Ά ρ θ ρ ο V 7 8 ο V. Ό ταμίας τής Επιτροπείας, οστις είναι πάντοτε 
ό έκάστοτε ταμίας του 'Αγίου Αντωνίου, κρατεί ιδιαίτερον πρόχειρον τα
μείου καί σημειώσεις τής διαχειρίσεως καί έκτελεϊ πάσαν πληρωμήν ή δα
πάνην. Εϊς τό τέλος έκάστου μηνός παρέχει τάς σημειώσεις του τω γραμμα- 
τεΐ τής Κοινότητος προς καταχώρισιν είς τά οικεία βιβλία, άτινα, υπογρα- 
φόμενα είς τό τέλος έκάστου έτους παρά πάντων των μελών, παραδίδονται 
προς έξέλεγξιν, τά δέ εισοδήματα των Μονών παραδίδονται διά διπλοτύπου 
άποδείξεως τω ταμία τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου.

"Αρθρον 79ο V. ’Απαρτία τής ’Επιτροπείας θεωρείται όταν παρώσι 
δύο τών μελών αυτής προς τω Προέδρω. Πάντα δέ τά ζητήματα λύονται διά 
πλειοψηφίας καί έν ίσοψηφία νικά τό μέρος τό εχον τήν ψήφον του Προέ
δρου.

’Ά ρ θ ρ ο V 8 Ο ό V. Έν έκάστη Μονή δέον νά ύπάρχη ίερεύς υπό τόν 
τίτλον Ηγουμένου ή επιστάτου προς έπιτέλεσιν τών θρησκευτικών τελετών 
τά δέ υλικά καθήκοντα καί δικαιώματα αύτοϋ καθορίζει ή ’Επιτροπεία.

"Α ρ θ ρ ο ν 8 1 ο V. Τή επί τών Μονών ’Επιτροπεία άνατίθεται ή έκ- 
ποίησις καταλλήλως καί άνευ υλικής ή ήθικής ζημίας τών εντός τής πόλεως 
άχρήστων ή επιζήμιων βακουφικών οικοπέδων καί κτημάτων τής Κοινό- 
τητος. Τό δέ προϊόν τής έκποιήσεως τούτων διατίθεται ώς ήθελε κρίνη 
καταλληλότερον ή Δημογεροντία μετά τής Διευθυνούσης ’Επιτροπής.

Ά ρ θ ρ ο V 8 2 ο V. Ή ’Επιτροπεία επί τών Μονών εχει ιδιαιτέραν σφρα
γίδα, φέρουσαν τάς λέξεις «’Επιτροπεία επί τών Μονών».

Κεφάλαιον ΙΒ'
Γενικαί διατάξεις

Ά ρ θ ρ ο V 8 3 ο V. Ό Μητροπολίτης είναι δικαιωματικώς, ώς έκ τοϋ 
αξιώματος αύτοϋ, Πρόεδρος όλων τών Σωματείων τής Κοινότητος, εχει δέ 
ψήφον ιδίαν είς ολα τά ζητήματα καί έν ίσοψηφίμ ή ψήφος αύτοϋ είναι δι
πλή.

’Ά ρ θ ρ ο V 8 4 ο V. Παν σωματεΐον διαδεχόμενον τό προκάτοχον αύ
τοϋ οφείλει νά παραδέχηται ώς έγκύρους καί νά έκτελή τάς πράξεις έκείνου 
μέχρι τής έκπληρώσεως τών όρων, ύφ’ ους αυται έγένοντο.

Ά ρ θ ρ ο V 8 5 ο V. "Απαντα τά κτήματα τής Κοινότητος έκμισθοΰν- 
ται επί διετίαν, εκτός αν ύπάρχωσιν άποχρώντες λόγοι προς μακροχρονι-
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κωτέραν έκμίσθωσιν, έκτιμώμενοι υπό τής Δημογεροντίας. Επίσης δέν 
επιτρέπεται ή σύνταξις συμβολαίων διά χρονικόν διάστημα ύπερβαϊνον κατά 
πολύ τήν διάρκειαν του σωματείου.

“Αρθρον86ον. Πάντα τά σωματεία δέον νά άποτελώνται έξ εύϋπο- 
λήπτων, τιμίων καί άξιοχρέων προσώπων.

“Αρθρον87ον. Ούδείς έπιτρέπεται νά ή μέλος δύο συγχρόνως σω
ματείων. Αί έκλογαί των μελών πάντων των σωματείων διενεργοϋνται διά 
μυστικής ψηφοφορίας καί άπολύτου πλειοψηφίας.

“Α ρ θ ρ ο V 8 8 ο V. Δέν επιτρέπεται εις τό αυτό σωματεΐον νά συνυπάρ- 
χωσι μέλη συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού έξ αίματος ή δευτέρου έξ άγχι- 
στείας.

“Αρθρον 89ο V. Ούδέν των έκλεγέντων μελών εις οίονδήποτε σω- 
ματείον έπιλαμβάνεται τής έξασκήσεως τών εαυτού καθηκόντων καί δικαιω
μάτων πριν ή ή Ιερά Μητρόπολις έκδώση τό νενομισμένον διοριστήριον 
πιττάκιον.

“Αρθρον 90ό V. Πας παραιτούμενος από οίονδήποτε σωματεΐον οφεί
λει νά ύποβάλη έγγράφως τή Ιεροί Μητροπόλει τήν παραίτησίν του.

“Αρθρον 91ο V. Έάν μέλος τι σωματείου τίνος παραιτηθή ή άποβι- 
ώση ή άποδημήση πλέον τών τριών μηνών ή μή προσέλθη αδικαιολογή
τους εις 4 κατά σειράν συνεδρίας τού σωματείου θεωρείται ώς παρητημένον 
καί αντικαθίσταται μέχρι τής συμπληρώσεως τής περιόδου του ύπό τού 
έπιλαχόντος, έάν ύπάρχη τοιοΰτος, συνφδά τή διατάξει τού άρθρου 14, άλ
λως ό αντικαταστάτης αυτού έκλέγεται υπό τής Δημογεροντίας καί τής Διευ- 
θυνούσης Επιτροπής.

“Αρθρον 9 2 ο V. Τά μέλη τών Επιτροπειών τών τμημάτων (πλήν 
τού 'Αγίου ’Αντωνίου) καθώς καί τό μέλος τό έκλεγόμενον έκ τού τμήματος 
τούτου διά τήν έξαμελή τού 'Αγίου ’Αντωνίου ’Επιτροπείαν όφείλουσιν άπα- 
ραιτήτως νά ώσιν έκαστον έκ τών έγγεγραμμένων έν τώ έκλογικώ Κατα- 
λόγφ τού οικείου τμήματος. Όσον αφορά όμως τά λοιπά μέλη τής ’Επιτρο
πείας τού 'Αγίου ’Αντωνίου, τής Δημογεροντίας καί τά ύπ’ αύτής καί τής 
Διευθυνούσης ’Επιτροπής έκλεγόμενα σωματεία τής ’Εφορείας τών Σχο
λών καί τής έπί τών Μονών ’Επιτροπείας, ταΰτα λαμβάνονται άδιακρίτως 
έκ τών έκλογικών καταλόγων οίουδήποτε τμήματος.

“Αρθρον 93ο V. ’Εν πάσι τοΐς σωματείοις άπαρτία υπάρχει όταν 
παρώσι τά ήμίση τών μελών πλέον ένός.

“Αρθρον 94ο V. "Εκαστον σωματεΐον οφείλει νά κατέχη άσφαλώς 
παν έγγραφον, αποδείξεις, αρχεία, βιβλία, τίτλους κτλ., άφορώντα αυτό 
καί νά τηρή βιβλίον τών αποφάσεων αυτού.
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Πάσα απώλεια τοιούτου τίνος επιβαρύνει τό σωματείον ολόκληρον ή 
δντινα καταστήση αυτό άρμοδίως υπεύθυνον.

"Α ρ θ ρ ο ν 95ον. Πάσα παράδοσις καί παραλαβή χρημάτων, πρα
γμάτων, έγγράφων, αρχείων, κτλ. μεταξύ των σωματείων προς άλληλα ή 
προς άτομα γίνεται επί έγγράφω αποδείξει, άλλως εύθύνεται διά τα διδόμενα 
ό άνευ άποδείξεως δίδων αυτά.

”Α ρ θ ρ ο ν 9 6 ον. Αί Έπιτροπείαι των τμημάτων καθώς καί ή Εφο
ρεία των σχολών άναγράφουσιν έν τμηματικοΐς πίναξιν άνακειμένοις εν 
ταΐς αίθούσαις των σχολών καί έν τοΐς Έπιτροπικοΐς τά ονόματα τών Με
γάλων Ευεργετών, Ευεργετών καί δωρητών αυτών. Τάς δέ μετά θάνατον άπο- 
διδομένας αύτοϊς τιμάς κανονίζει ό ιδιαίτερος Κανονισμός τών Σχολών 
καί εν άνάγκη ή Δημογεροντία.

"Α ρ θ ρ ο ν 9 7 ον. "Απαντα τά βακουφικά κτήματα θά ένοικιάζωνται 
διά κανονικής καί πραγματικής πλειοδοσίας. Είς δέ τούς ένοικιαστάς τούς 
κατέχοντας από πολλού χρόνου υπό ένοίκιον κτήμα τι καί έκπληροΰντας 
άνελλιπώς τάς υποχρεώσεις των γίνεται εκπτωσις δέκα μέν έπί τοΐς εκατόν 
άν τό ένοίκιον είναι κατώτερον τών 50 λιρών, πέντε δέ έπί τοΐς έκατόν έάν 
τό έτήσιον ένοίκιον είναι άνώτερον τοϋ ποσού τούτου. Είς ούδένα δέ θά 
ένοικιάζηται βακουφικόν τι κτήμα έάν, ένοικιαστής ών προηγουμένως ετέ
ρου βακουφικοϋ κτήματος, δέν άποδείξη έγγράφως ότι έξώφλησε πάσαν προς 
αυτό χρηματικήν ύποχρέωσιν.

νΑρθρον98ον. Πάσα διακανόνισις ζητήματος τίνος μή διαλαμβα- 
νομένου έν τώ παρόντι Κανονισμό) καί μή άντικειμένου ταΐς διατάξεσι τούτου 
άνάγεται εις τήν άρμοδιότητα τής Δημογεροντίας καί τής Διευθυνούσης 
Επιτροπής.

"Αρθρον άκροτελεύτιον. Ό παρών Κανονισμός ισχύει έπί 
έπταετίαν, άρχομένην άπό τής 1ης Μαρτίου 1912, ής παρελθούσης δύναται 
νά άναθεωρηθή, έάν ζητηθή καί έγκριθή τούτο ύπό τής πλειοψηφίας τής 
Δημογεροντίας καί τής Διευθυνούσης Επιτροπής, καθοριζομένων άμα καί 
τών άναθεωρητέων άρθρων.

Ό παρών Κανονισμός, συζητηθείς έν τή Γενική Συνελεύσει τών αντι
προσώπων τής Ελληνικής ’Ορθοδόξου Κοινότητος Βερροίας τή 12η Φε
βρουάριου 1912, έπεψηφίσθη παρ’ αυτής, άναγνωσθείς δέ συνωδά τή άπο- 
φάσει τής Γενικής Συνελεύσεως, μετά τήν κατάστρωσιν τών έπιψηφισθει- 
σών παρ’ αυτής τροποποιήσεων καί συμπληρώσεων υπό τής Δημογεροντίας 
τό πρώτον καί εϊτα έν κοινή συνεδρία τής Δημογεροντίας καί τής Διευθυ- 
νούσης ’Επιτροπής καί έπικυρωθείς ύπό τού Μητροπολίτου, τίθεται είς 
έφαρμογήν.
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Οί άντιπρόσωποι τής Ελληνικής κοινότητος Βερροίας

Γρηγόριος Άθ. Καζηνάρης 
Μέρκος Ντεληφώτης 
Νικόλαος Βλαχόπουλος 
’Ιωάννης Μιχαλούσινας 
Γεώργιος Στρουτόπουλος 
Στέφανος Σιδεράς 
’Αντώνιος Παζούνης 
Δημήτριος Μητιλέκας 
Στέφανος Μαλιαράς 
Άργύριος Φουκαλάς 
’Εμμανουήλ Χριστοδούλου 
Νικόλαος Βλάχου 
Μερκούριος Ψιψίκας 
Περικλής Τσιδός 
Γεώργιος Κωστής 
’Εμμανουήλ Κούτρας 
Κωνσταντίνος Καμπίτογλου 
’Αναστάσιος Άντωνιάδης 
’Αθανάσιος Βαΐτσαλος 
Δημήτριος Σκόρδας 
Κωνσταντίνος Σιδέρης 
Νικόλαος Καλογήρου 
’Ιωάννης X'Νικολάου 
’Αθανάσιος Παπασταύρου 
Γεώργιος Σαράφογλου 
Θωμάς Σκούφιας 
Κώστας Σερεμέτας 
’Αντώνιος Παρναβέλας 
Σταύρος Κόντας 
Δημοσθένης Τσανάκας 
Θωμάς Δάφνους 
’Αντώνιος Ζαφάρας 
’Ιωάννης Βλαχόπουλος 
Κωστούλας Νούσας 
’Ιωάννης Σχοινιώτης 
’Αντώνιος Κ. Κύρκου 
’Εμμανουήλ Τσανάκας 
Κωνσταντίνος ’Αργυρίου 
Κωνσταντίνος Μαρμαράς

Χρίστος Στώϊκος 
Θωμάς Τσανάκας 
’Ιωάννης Παπαψιάκας 
Στέφανος Τσουλής 
’Εμμανουήλ Μπίτζιος 
Νικόλαος Λιγγιράς 
Νικόλαος Μπουντζόλας 
Θωμάς Χατζηκώστας 
Χρήστος Στρουτόπουλος 
’Αθανάσιος Βαρακλής 
Νικόλαος Κατσαμάκας 
Κωστής ’Εμμανουήλ 
’Εμμανουήλ Γούτας 
Εμμανουήλ Γεωργίου 
Χρήστος Γεωργίου 
Μέρκος Νέστορας 
Χατζηδημήτριος 
Νικόλαος Καλαϊτζής 
Εμμανουήλ Λιούσας 
Θωμάς Μπουγιατζής 
Δημοσθένης Νταβόρας 
Γεώργιος Τορώνης 
Κωνσταντίνος Ζαρούκας 
’Αντώνιος Χατζημυλωνά 
Βασίλειος Παπαδήμου 
Μιχαήλ Παλιάς 
Βασίλειος Γεμιτζόγλου 
’Αθανάσιος Παπαδήμου 
Θωμάς Γιαννός 
Λάζαρος Θεμελή 
’Ιωάννης Χριστοδούλου 
’Ιωάννης Σκούφιας 
Στέφανος Τζιζές 
Εμμανουήλ Σκούφιας 
Γρηγόριος Σαράφογλου 
Μέρκος Χατζήμάμογλου 
Στέργιος Κανάκης 
Βαγγέλης Γρηγορίου
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Ή Δημογεροντία

Νικόλαος Άντωνιάδης Δημήτριος Ζομπάς
Εμμανουήλ Καζαμβάκας Γεώργιος Καραγεωργίου
Ιωάννης Ίζέτβεης Κωνσταντίνος Καρατζύγλου

Ή Διευθύνουσα Επιτροπή

Ί. Άναστασιάδης 
Δημήτριος Νικολάου 
Κωνσταντίνος Ζαρούκας 
Μερκούριος Ψιψίκας 
Λάζαρος Θεμελή 
Βασίλειος Γεμιτζόγλου 
Μιχαήλ Παγιάς 
Μιχαήλ Μάρκου 
’Αναστάσιος Χρυσοχόου 
Κωστούλας Νούσας

Κωνσταντίνος Σιδέρης 
Δημοσθένης Λιγγεράς 
Κωνσταντίνος ’Αργυρίου 
Γρηγόριος 'Ωρολογάς 
Χρίστος Στώϊκος 
Γεώργιος Τορώνης 
’Αντώνιος Ζαφάρας 
’Εμμανουήλ Γούτας 
’Αθανάσιος Παπασταύρου

Ό Γραμματεύς 
Παπαχριστόδουλος

'Ο Πρόεδρος
Βερροίας καί Ναούσης Καλλίνικος».

(’Ακολουθεί ό γνωστός κατάλογος των 72 εκκλησιών καί παρεκκλησίων)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΧΙΟΝΙΔΗΣ



RÉSUMÉ

Georges Ch. Chionidis, Trois réglements de la communauté 
grecque Orthodoxe de Veria datés de la fin de la domination turque.

Il est bien connu que le sultan Mehmet II le Conquérant a donné en 1453 
à ses sujets par l’intermédiaire du Patriarche Œcuménique, certains privilè
ges, entre autres une décentralisation administrative.

Nous ne connaissons pas la date exacte de Γ édition de premiers régle
ments qui ont donné la constitution et presise la façon d’être administrées 
les communautés.

Durant les années 1858-1860 le Patriarchat Œcuménique a publié des 
réglements et les communautés ont rédigé en 1891 à leurs tour leurs réglements 
se basant sur ceux du Patriarchat. Quant aux réglements de la communauté 
de Veria nous ne conneçons ceux qui sont éditées après le 1890 car les archives 
existants ne commencent qu’à partir de cette date.

Dans cette étude ne sont publiés que les réglements de 1892, de 1907 et 
de 1912. Ce dernier avait été publié par la presse mais on n’en trouve que 
quelques copies autentiques.

Ée réglement de 1892 a été rédigé par le nouveau archevêque Cosmas 
et prévoyait la fusion de 16 communautés en 4. Il prévoyait aussi une déléga
tion, un comité d’école et une commission pour les monastères, mais il ne pré
voyait rien pour les notables, fait qui a provoqué beaucoup d’incidents.

Vers 1903 il y a eu une révision du réglement mais c’est seulement vers 
1907 qu’ on a donné une suite à cette révision. Alors il a apparu un nouveau 
réglement du temps de l’archevêque Constantios qui a rehaussé les notables à 
une corporation ainsi que les marquilliers de l’église de Saint Antoine. D’ail
leurs les communautés ont été portées au nombre de six.

Vers 1911 il y a eu une reforme du réglement qui a abouti à l’adoption 
du dernier réglement de 1912 du temps de l’archevêque Callinicos. Ce régle
ment avait le plus grand nombre d’arcticles et prévoyait la coexistance des 
notables qui collaboraient souvent ensemble pour résoudre les problèmes de 
la communauté.

Il reste à noter que les notables jugeaient et ils s’imposaient aux déléga
tions. Leur pouvoir s’est prolongé jusqu’à 1936 c’est - à - dire bien après la libé
ration de la Grèce de la domination ottomane. Ils utilisaient les lois byzanti
nes, turques et partiarcales ainsi que des coutumes locales.
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