
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 2ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   13- 2- 2017     ηµέρα ∆ευτέρα    και  
ώρα  6:30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ. 3346/8-2-2017 ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον 
καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα   µε   τις διατάξεις  του   άρθρου 67    του        

Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα:  
……………………………………………………………………………………….. 
 Υ̟οβολή ̟ρότασης για αναγνώριση της Το̟ικής Κοινότητας 
Ερµακιάς του ∆ήµου Εορδαίας ως Μαρτυρική  
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Παπάς Ευθύµιος  
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Μπίγγας Στέφανος 
4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 5 Απαζίδου Σοφία 
6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος    
7 Καραφουλίδης Ανέστης   
8 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
9 Βύρλιος Μάρκος   
10 Κάλφας Γεώργιος   
11 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   
12 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   

    13 Κοκκινίδης Γεώργιος   
    14 Χαιτίδης Γεώργιος   

15 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
16 Κύρκα Μαρία  
17 Αριστερίδης Ιωάννης 
18 Παπαοικονόµου Παντελής 
19 Βρυζίδου Παρασκευή  
20 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
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21 Τσολακίδης Ισαάκ 
22 Ανδρεάδης Κων/νος 
23 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
24 Καραίσκος Γεώργιος 
25 Μίχος Κωνσταντίνος         
26 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

    27 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
28 Χόλµπα Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών    
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
 
………………………………………………………………………………………… 
  Στη συνέχεια ο κ. ̟ρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ̟αρα̟άνω 
θέµα ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου την 8/2016 
α̟όφαση της το̟ικής κοινότητας Ερµακιάς µ την ο̟οία 
̟ροτείνουν στο ∆ήµο Εορδαίας να υ̟οβάλλει αίτηµα στην 
τριµελή ε̟ιτρο̟ή ̟ου συνιστάται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού 
Εσωτερικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Α̟οκέντρωσης 
σύµφωνα µε την ̟αρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 2.503/1997 για τον 
χαρακτηρισµό  της Το̟ικής Κοινότητας Ερµακιάς ως 
µαρτυρική. 
Στη συνέχεια ο ̟ρόεδρος έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της 
Το̟ικής Κοινότητας Ερµακιάς κ. Σακελλάρη ο ο̟οίος ανέφερε τα 
εξής : 
 Η Ερµακιά είναι ορεινό χωριό του Νοµού Κοζάνης. Είναι 
χτισµένη σε υψόµετρο 1.017 µέτρα στις ̟λαγιές του όρους  Βερµίου 
και α̟οτελεί ένα α̟ό τα ̟ιο ορεινά χωριά της Ελλάδας . Ανήκει 
στο ∆ήµο Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης. 
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Γαντζωµένη στους ̟ρό̟οδες του όρους Βερµίου η Ερµακιά δίνει 
τα ̟ρώτα ε̟ίσηµα σηµεία ζωής µέσα α̟ό τα τουρκικά χειρόγραφα 
το δέκατο ̟έµ̟το αιώνα. 
Χάρη στην ανά̟τυξη της Κτηνοτροφίας η Ερµακιά ̟λουτίζει και 
µεταβάλλεται σε ένα κεφαλοχώρι δύο χιλιάδων ανθρώ̟ων , µε 
βιοτεχνίες , οικοτεχνίες, ̟ροϊόν της εξέλιξης των µέσων 
̟αραγωγής. Η Ερµακιά  των ε̟ιβλητικών, γοητευτικών 
αγροτόσ̟ιτων γνωρίζει τα ̟ρώτα σηµάδια  ̟αρακµής  µε την 
βαθµιαία ̟τώση της κτηνοτροφίας  σε όλη τη διάρκεια του 
µεσο̟ολέµου και την ολοσχερή καταστροφή της τον Μάρτιο  και 
τον Α̟ρίλιο  του έτους 1944. 
Η Ερµακιά είναι χτισµένη στο ̟έρασµα ανάµεσα στα Βουνά 
Βέρµιο  και Σινιάτσικο , ένα στρατηγικό σηµείο  ̟ου 
χρησιµο̟οιήθηκε ως το ορµητήριο των ανταρτών κατά την ά̟οψη 
των Γερµανών.  Έτσι την άνοιξη του έτους 1944 έγιναν τέσσερις 
ε̟ιδροµές α̟ό τις δυνάµεις  κατοχής και τους συνεργάτες τους 
στις 8,10,28 Μαρτίου 1944 και στις 22 Α̟ριλίου 1944 µε 
α̟οτέλεσµα  να σκοτωθούν και να σφαγιαστούν  εξήντα τρεις 
̟ερί̟ου άµαχοι Ερµακιώτες ,, να ̟υρ̟οληθούν όλα τα σ̟ίτια του 
χωριού και να λεηλατηθούν οι ̟εριουσίες των κατοίκων του. ¨όσοι 
κάτοικοι ε̟έζησαν   εγκατέλειψαν  την γενέτειρα τους  για 
̟ολλούς µήνες και άλλοι δεν ε̟έστρεψαν ̟οτέ. Κά̟οιες 
οικογένειες εγκαταστάθηκαν  στην γειτονική Νάουσα  Ηµαθίας 
και κά̟οιοι φεύγοντας  α̟ό φόβο  στην Γιουγκοσλαβία  µετά το 
κλείσιµο  µετά το κλείσιµο των συνόρων δεν κατόρθωσαν να 
ε̟ιστρέψουν ̟οτέ. 
Με την α̟ογραφή του έτους 1940 στην Ερµακιά υ̟ήρχαν 1.735 
κάτοικοι ενώ στην α̟ογραφή του έτους 29151 µόνο 592 κάτοικοι. 
Ολόκληρες οικογένειες χάθηκαν α̟ό τα δηµοτολόγια του χωριού, 
ό̟ως Ανδρέου , Βογιάρης, Γαϊταντζής, Γιάνκας, Γκέκας , Γούσκος, 
∆έλλιος, Ζαρκάδας, Κάργας, Μ̟ογιάρης κ.λ.̟. 
Μετά τις 28 Μαρτίου 1944 σύµφωνα µε τις µαρτυρίες, το χωριό 
εγκαταλείφθηκε και οι κάτοικοι του  κυνηγηµένοι και άστεγοι  
εγκαταστάθηκαν  στα γειτονικά χωριά, στην ̟όλη της Νάουσας 
Ηµαθίας και ένας µεγάλος αριθµός κατοίκων διέφυγε ̟ρος την 
Βουλγαρία  και την Γιουγκοσλαβία  µε α̟ώτερο σκο̟ό να 
ε̟ιστρέψει στην ερµακιά µόλις ηρεµήσουν τα ̟ράγµατα . 
Σε έγγραφο ̟ου µας α̟έστειλε κατό̟ιν αιτήσεως µας ο ∆ήµος 
Νάουσας Ηµαθίας µε αριθµό  4.645/3-3-2016, ̟ροκύ̟τει ̟ως 350 
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Ερµακιώτες µετεγκαταστάθηκαν  στην Πόλη της Νάουσας  µετά το 
ολοκαύτωµα του χωριού. 
∆υστυχώς µε α̟όφαση της τότε διορισµένης Κυβέρνησης α̟ό τις 
γερµανικές δυνάµεις κατοχής του Γεωργίου Τσολάκογλου στις 15-
5-1944 όσοι Ερµακιώτες δεν ̟ρόλαβαν να ̟εράσουν τα σύνορα 
και να ε̟ιστρέψουν στην Ελλάδα  έγκαιρα , διαγράφηκαν  α̟ό τα 
δηµοτολόγια και τους αφαιρέθηκε η Ελληνική Ιθαγένεια. Α̟ό τα 
στοιχεία του ∆ήµου Εορδαίας ο αριθµός τους ανέρχεται σε 860 
Ερµακιώτες και Ερµακιώτισες. 
Ό̟ως χαρακτηριστικά αναφέρει  και ο Ιστορικός  Θανάσης 
Καλλιανιώτης στις δηλώσεις ζηµιών  ̟ου υ̟έβαλλαν  οι 
λεηλατηθέντες της Ερµακιάς το έτος 1946  ̟ροφανώς δεν  
̟ροστέθηκαν οι δηλώσεις αυτών ̟ου δεν ε̟έστρεψαν ̟οτέ στη 
γενέθλια γη. 
Με λε̟τοµέρειες µας ̟εριγράφουν  στις συνεντεύξεις τους οι ε̟τά 
Ερµακιώτες  και ̟έντε Ερµακιώτισες ̟ου σαν ̟αιδιά και έφηβοι 
έζησαν τα δεινά εκείνης της φρικτής ̟εριόδου . 
Η Ερµακιά και οι κάτοικοι της δεν ξεχνούν τις σφαγές, τους 
σκοτωµούς και τις κακο̟οιήσεις  ̟ου βίωσαν α̟ό την ναζιστική 
και ζητούν  την έµ̟ρακτη αναγνώρισή τους έστω και µε 
καθυστέρηση εβδοµήντα δύο ετών. Ο Ερµακιώτης Γεώργιος 
Σάκκος στα τελευταία χρόνια της ζωής του έγραψε το βιβλίο « Το 

ολοκαύτωµα του χωριού µε ντοκουµέντα » ό̟ου εξιστορεί τα 
γεγονότα ̟ου έζησε µε λε̟τοµέρειες. 
Για τα ιστορικά αυτά γεγονότα ̟αραθέτοντας στοιχεία  – 
α̟οδείξεις σε έγκριτα ιστορικά βιβλία , δηµοσιεύµατα στον το̟ικό 
τύ̟ο και ντοκιµαντέρ. 
Ο ∆ιδάκτωρ Ιστορίας Θανάσης Καλλιανιώτης σε ηµερίδα ̟ου 
διοργάνωσε ο ∆ήµος Χαιδαρίου στις 6-2-2014 εξιστορεί το 
ολοκαύτωµα των Πύργων και της Ερµακιάς Εορδαίας. 
Ο Ε̟ίκουρος καθηγητής Ιστορίας στο τµήµα Βαλκανικών, 
Σλαβικών και Ανατολικών σ̟ουδών του Πανε̟ιστηµίου 
Μακεδονίας – Στράτος ∆ορδανάς  στο βιβλίο του « Το αίµα των 

αθώων » αναφέρεται λε̟τοµερώς στην καταστροφή της Ερµακιάς. 
Τα στοιχεία ̟ου ̟αραθέτει είναι έγγραφα α̟ό γερµανικά και 
Ελληνικά αρχεία  . 
Οι Ιστορικοί Κων/νος Φωτιάδης, Στράτος ∆ορδανάς και 
Ιάκωβος Μιχαηλίδης στο βιβλίο τους Αθώα θύµατα στο Βέρµιο 
έχουν τις καταθέσεις των Γερµανών για το ολοκαύτωµα της 
Ερµακιάς. 
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Στην Εκ̟οµ̟ή της ΕΡΤ « Μηχανή του χρόνου µε τίτλο 
Σουµ̟ερίτες – Πουλικοί οι Έλληνες φιλοναζί ̟ου αιµατοκύλησαν 
την Μακεδονία αναφέρεται η καταστροφή της Ερµακιάς. 
Η Ερµακιά βίωσε τέσσερις φορές την ναζιστική θηριωδία α̟ό τις 
δυνάµεις της κατοχής. Το Χωριό ̟υρ̟ολείται α̟ό άκρη σε άκρη 
και καταστρέφεται ολοσχερώς. 
Στις 3 Α̟ριλίου 2016 τιµήσαµε για ̟ρώτη φορά ε̟ίσηµα τη µνήµη 
των θυµάτων του ολοκαυτώµατος της Ερµακιάς σε µια 
συγκινητική εκδήλωση χοροστατούντος του Μητρο̟ολίτη 
Φλωρίνης – ̟ρεσ̟ών και Εορδαίας κ. Θεόκλητου µε την ̟αρουσία 
των Βουλευτών του Ν. Κοζάνης, εκ̟ροσώ̟ων της Π∆Μ , του 
∆ήµιου Εορδαίας, των ενό̟λων δυνάµεων  κ.λ.̟. κατά τη διάρκεια 
της ο̟οίας µνηµονεύθηκαν τα ονόµατα όλων των θυµάτων και 
α̟οτιµήσαµε φόρο τιµής. 
Το χωριό µας είναι µαρτυρικό στη συλλογική συνείδηση των 
κατοίκων του. Αυτή η ̟ραγµατικότητα ̟ου δεκαετίες στοιχειώνει 
τον τό̟ο µας ήρθε η ώρα να αναγνωρισθεί ε̟ίσηµα.  Η Ευθύνη 
όλων µας είναι ιστορική. Η Ευθύνης µας α̟έναντι στους άµαχους 
συγχωριανούς µας ̟ου έφυγαν α̟ό τη ζωή µε τρό̟ο ειδεχθή είναι 
µεγάλη ό̟ως ε̟ίσης και για τις κακουχίες  και το ξεσ̟ίτωµα όλων 
των υ̟ολοί̟ων ̟ου αναγκασθήκαν να αναζητήσουν αλλού στέγη 
και κατάλυµα για τις οικογένειες τους µετά την ολοσχερή 
καταστροφή των κτιριακών υ̟οδοµών του χωριού. 
Ο χαρακτηρισµός της Ερµακιάς ως µαρτυρικού χωριού δεν είναι 
µόνο υ̟οχρέωσή µας ̟ρος τους αδικοχαµένους συµ̟ατριώτες µας 
αλλά και χρέος µας  για να διαφυλάξουµε την ιστορική µνήµη  
α̟ό την ο̟οία οφείλουµε να διδαχθούµε και να αντλήσουµε 
δύναµη. 
Έ̟ειτα α̟ό τις το̟οθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων ό̟ως 
αυτές είναι καταγεγραµµένες στα α̟οµαγνωτοφωνηµένα 
̟ρακτικά ̟ήρε το λόγο ο ∆ήµαρχος και τόνισε ότι σήµερα είναι 
µια ιστορική µέρα γιατί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ̟λέον του ∆ήµου 
εισηγείται την αναγνώριση της Ερµακιάς ως Μαρτυρική και ζητώ 
να υ̟ερψηφισθεί η ̟ρόταση και να αναλάβει ο Πρόεδρος του 
∆ηµ. Συµβουλίου και ο Πρόεδρος της ΤΚ Ερµακιάς να  ενισχύσει  
το φάκελο µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο  
 
                                                   Αριθµ. α̟όφ. 18/2017. 
 
Το ∆.Σ  αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την εισήγηση της Το̟ικής Κοινότητας Ερµακιάς 

σχετικά µε  την αναγνώριση της Το̟ικής Κοινότητας  ως 
Μαρτυρική 

2. Να υ̟οβληθεί φάκελος µε τα ̟λήρη στοιχεία στο 
Υ̟ουργείο Εσωτερικών  στην αρµόδια ε̟ιτρο̟ή του 
άρθρου 18 του Ν. 2503/1997 για να αναγνωρισθεί η 
Το̟ική Κοινότητα Ερµακιάς του ∆ήµου Εορδαίας ως 
Μαρτυρική  

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  18  /2017 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

 
                            Ο ∆ήµαρχος                               Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 
 

 1. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2. Καίδης Απόστολος 

 3. Κατσίδης Ευστάθιος 

 4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 7. Καραφουλίδης Ανέστης 

 8. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 9. Βύρλιος  Μάρκος 

 10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 11. Κάλφας Γεώργιος 

 12. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                          13. Σπενδαµίδης Γεώργιος 

                                        14. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 15.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 16.   Αριστερίδης Ιωάννης 

 17.   Κύρκα Μαρία   

 18.   Παπαοικονόµου Παντελής 

 19.   Βρυζίδου Παρασκευή 

     20.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

 21.  Τσολακίδης Ισαάκ 
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             Πτολεµαΐδα 22.  Ασπράγκαθος Ιωάννης 

  Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           23.   Ανδρεάδης Κων/νος  

             Συµβουλίου  23.  Καραϊσκος Γεώργιος 

 25.  Μίχος Κωνσταντίνος 

     26.  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

              27.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 

    Θεοδοσιάδης  Γεώργιος   28.  Χόλµπα Αντωνία 
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