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ΠΡΟΛΟΓΟ
Καηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2010-2011, ε Σ΄ ηάμε ηνπ 3νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Βέξνηαο
πινπνίεζε δχν παξάιιεια θαη αιιειέλδεηα εθπαηδεπηηθά θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα δξάζεο
(projects) πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην πεξηβάιινλ ηεο πφιεο καο: ην
«Ηρλειαηψληαο ηε Βέξνηα» θαη ην «Historical Building Pictures – Part II».
Ζ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ άκεζε ζπλεξγαζία ηφζν κε ηνπο
ππεχζπλνπο ησλ Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Γηεχζπλζεο
Π.Δ. Ζκαζίαο, θ.Μάληα Βαζηιείαο θαη θ.Κνπξνπδίδε Υάξε αληίζηνηρα, φζν θαη κε ηνπο
παξαθάησ θνξείο θαη θπζηθά πξφζσπα ηεο πφιεο καο:
1. Γήκν Βέξνηαο: α) θ. Νίθν Μαπξνθεθαιίδε, πξφεδξν Γ.. Βέξνηαο, β) θ. Γηάλλε
Παληεξκαξάθε, ππεχζπλν Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Γήκνπ, γ) θ. Μπνρσξίδε Θαλάζε,
ππάιιειν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη δ) θ. Θενινγίδνπ Κιενπάηξα,
επηζηεκνληθή ζπλεξγάηε ηνπ Γήκνπ.
2. Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Βέξνηαο
3. Ηεξά Μεηξφπνιεο Βεξνίαο, Νανχζεο θαη Κακπαλίαο: παηέξα Ναζαλαήι
4. Γηθαζηηθφ Μέγαξν Βέξνηαο
5. θ. Άλλα Μαηζθάλε, αξρηηέθηνλα
6. θ. Γηψξγν Ληφιην, δηθεγφξν- ζπγγξαθέα
7. θ. Θσκά Γαβξηειίδε, ζπλ/ρν εθπαηδεπηηθφ, εξεπλεηή θαη ζπγγξαθέα
8. θ. Θσκά Γεκεηξάθε, ζπλ/ρν δάζθαιν, εξεπλεηή θαη ζπγγξαθέα
9. θ. Φσθψ ηδεξνπνχινπ, ζπλ/ρα λνηθνθπξά
ην πξφγξακκα «Historical Building Pictures Part II» ζπκκεηείραλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ
ζρνιείνπ καο θ.Σζηηεξίδνπ ηαπξνχια, θαζεγήηξηα Αγγιηθψλ, σο επηβιέπνπζα ηεο ζσζηήο
κεηάθξαζεο ηνπ πιηθνχ καο, θαη ν θ.Σνπιηφπνπινο Βαζίιεο, δάζθαινο, σο ηερληθή ππνζηήξημε
ζε ζέκαηα Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη Γηαδηθηχνπ.
Σνπο επραξηζηνχκε φινπο ζεξκά γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηελ
πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο καο.
Ζ εξεπλεηηθή νκάδα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αξαπίδνπ Θενπνχια
Γεσξγηάδεο ηξάηνο
Γηαλλφπνπινο Αληψλεο
Γηαξέλεο Γεκήηξεο
Εειηαζθνχδεο Ηζίδσξνο
Ληηζκάλνβ Ρνχληη
Ναζαλήι Γηψξγνο
Οπηζεηάξεο Άγγεινο
Παλαγησηίδνπ Μηραέια

Δπίβιεςε, θαζνδήγεζε, ζπληνληζκφο:

10. Σζαινπρίδνπ ηεθαλία-Διενλψξα
11. Σζαλάθαο Κσλζηαληίλνο
12. Σζαξηζή Διέλε
13. Σζέα Λίλα
14. Σζηακήηξνο Γηάλλεο – Αληψλεο
15. Σζηνκπάλνγινπ Καηεξίλα
16. Φηινζίδεο ηαχξνο
17. Φηιφζνγινπ Βαζίιεο
18. Υαηδεαληψλνγινπ Γεκήηξεο
Κνπθνπξίθνπ Αξίζηε, δαζθάια
e-mail: arkoukou@gmail.com
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ΕΙΑΓΩΓΗ
Ζ Σνπηθή Ηζηνξία σο ζρνιηθφ αληηθείκελν πξνζθέξεη ζην καζεηή θαη ζηελ θνηλσλία:
 Κξηηήξηα γηα κηα πςειήο πνηφηεηαο γλσζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ παξειζφληνο.
 πζηεκαηηθή ελίζρπζε ηεο ηνπηθή ζπιινγηθήο κλήκεο θαη αηζζεηηθήο.
 Καηαλφεζε ησλ ζχγρξνλσλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνπηθφ θνηλσληθφ ρψξν.
 Γλψζε ησλ δηαρξνληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο.
 Πξναγσγή ηεο ζπιινγηθήο απηνγλσζίαο θαη ηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο.
 Δπαηζζεηνπνίεζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο.
 Αλαγλψξηζε ηεο πνιπκνξθίαο θαη ησλ ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ σο πνιχηηκσλ
παξαγφλησλ ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο.
Ζ ελαζρφιεζή καο κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία ηεο πφιεο καο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο αθνξά δχν θαηλνηφκα δηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα
Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ, ην «Ηρλειαηψληαο ηε Βέξνηα» θαη ην «Historical Buildings
Pictures - Part II», φπνπ ζπλδπάζακε θαη αμηνπνηήζακε ηηο αξρέο θαη ηα δεδνκέλα ηεο
νηθνινγίαο, ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, ηεο ηζηνξίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κε έκθαζε ζηελ
αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά.
Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ην «Historical Building Pictures Part II», πξφθεηηαη γηα
πξφγξακκα δηαδηθηπαθήο ζπλεξγαζίαο επξαζηαηηθψλ ζρνιείσλ ζην νπνίν, κέζσ
ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο (ICT-platform), πξνβάιινληαη νη πξνηεηλφκελνη ηζηνξηθνί
ηφπνη θάζε ρψξαο-κέινπο.
ηε ζχκπξαμε απηή ζπκκεηείραλ νθηψ ζρνιεία απφ Δπξψπε θαη Αζία, έλα απφ θάζε
ρψξα. Απφ ηελ Διιάδα ήηαλ ην δηθφ καο ζρνιείν. Οη άιιεο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ
ε Ηλδία, ε Γαιιία, ε Γαλία, ε Μαιαηζία,, ην Παθηζηάλ, ε Ηλδνλεζία, νη Φηιηππίλεο θαη ε
Ηζπαλία. Οη εξγαζίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρνιείσλ πξνβάιινληαη ζηνλ ηζηφηνπν
http://hisbulpics.wikispaces.com .
Ζ δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο καο έρεη σο εμήο:
ην 1ν Μέξνο παξνπζηάδνληαη ν ζθνπφο, νη ζηφρνη θαη ε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ησλ
ζρεδίσλ εξγαζίαο.
ην 2ν Μέξνο παξνπζηάδεηαη ε ζπλζεηηθή εξγαζία «Ηρλειαηψληαο ηε Βέξνηα».
ην 3ν Μέξνο παξνπζηάδνληαη ηα ηζηνξηθά θηίξηα ηεο Βέξνηαο, ηα νπνία απνηέιεζαλ
αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο.
ην 4ν Μέξνο παξαηίζεληαη νη εληππψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο
κε ηα πξνγξάκκαηα θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ππεχζπλεο εθπαηδεπηηθνχ.
ην Παξάξηεκα παξαζέηνπκε ράξηεο ηεο Βέξνηαο, ρξήζηκνπο γηα ηελ εξγαζία καο.
ην ηέινο παξαηίζεληαη νη βηβιηνγξαθηθέο θαη ειεθηξνληθέο πεγέο, νη πεγέο πξνέιεπζεο
ηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ καο βνήζεζαλ ζηελ πινπνίεζε
ηεο εξγαζίαο καο είηε κέζσ ζπλεληεχμεσλ είηε κέζσ μελαγήζεσλ ζηνπο ρψξνπο.
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1ο ΜΕΡΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ

κοπόσ και ςτόχοι
θνπφο θαη ησλ δχν πξνγξακκάησλ είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηεο
Βέξνηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Οη επηκέξνπο ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ
είλαη νη καζεηέο:
1. Να θαιιηεξγήζνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ιφγν θαη ηελ θξηηηθή ηζηνξηθή ζθέςε εξγαδφκελνη σο
ηζηνξηθνί.
2. Να επηζεκάλνπλ ίρλε θαη απνηππψκαηα δσήο ηνπ αλζξψπνπ ζην ρξφλν γχξσ ηνπο.
3. Να αλαθαιχςνπλ πηπρέο ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο ηεο πφιεο
θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν.
4. Να δηεξεπλήζνπλ ηζηνξηθά θηίξηα ηεο Βέξνηαο (παιαηφηεηα, ηζηνξηθά ζηνηρεία, ησξηλή
ρξήζε) θαη, κέζσ απηψλ, λα απμήζνπλ ηελ επίγλσζή ηνπο γηα ηελ πνιππνιηηηζκηθή
θιεξνλνκηά ηεο πφιεο.
5. Να επαηζζεηνπνηεζνχλ ζηε δηαηήξεζε θαη ην ζεβαζκφ ηεο πνιηηηζηηθήο καο
θιεξνλνκηάο.
6. Να ακβιχλνπλ ηηο εζληθηζηηθέο θαη ηνπηθηζηηθέο εθδειψζεηο ζηεξενηχπσλ εληζρχνληαο
ηελ θξηηηθή ηζηνξηθή ηνπο ζθέςε.
7. Να αμηνπνηήζνπλ ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη ηε ζχκπξαμε ειεθηξνληθψλ θνηλνηήησλ
πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ ή/θαη λα επεμεξγαζηνχλ πιηθφ, λα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο,
λα δεκηνπξγήζνπλ παξνπζηάζεηο θαη λα πξνβάιινπλ ην πιηθφ ηεο δνπιεηάο ηνπο κέζσ
ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο.

Μεθοδολογία υλοποίηςησ
Ζ δηάξθεηα θαη ησλ δχν πξνγξακκάησλ ήηαλ έμη κήλεο, απφ 1/12/2010 έσο 31/5/2011.
πκκεηείραλ νη 18 καζεηέο ηεο Σ΄ ηάμεο ηνπ 3νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, δψδεθα αγφξηα θαη έμη
θνξίηζηα, ππφ ηελ επζχλε, επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηεο δαζθάιαο ηνπο, θ.Κνπθνπξίθνπ
Αξίζηεο.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, πηνζεηήζακε ηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο project
(ζρέδην εξγαζίαο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζρνιηθή ηζηνξηθή έξεπλα θαη ηελ επηηφπηα κειέηε θαη
έξεπλα ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.
Αηηία γηα λα αζρνιεζνχκε κε ηελ πνιππνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο Βέξνηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ήηαλ ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σ΄ ηάμεο, ην νπνίν εμεηάδεη ηνλ
Διιεληζκφ κεηά ηελ Άισζε (1453-1821), ηελ Δπαλάζηαζε (1821-1830) θαη ηελ ηζηνξία ηεο
Διιάδαο σο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο (1830 θαη εμήο).
Ζ αθνξκή δφζεθε απφ ην ίδην ην θηίξην ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ην παξαθείκελν ηδακί, ίρλε ηεο
νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηε Βέξνηα. Έηζη, απνθαζίζακε:
α) λα γλσξίζνπκε, κέζσ ησλ ηζηνξηθψλ θηηξίσλ, ηελ πνιππνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηεο
πφιεο καο, θαη
β) λα αλαθαιχςνπκε ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο
επνρήο.
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ε φ,ηη αθνξά ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο, νη καζεηέο/ηξηεο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη
αλέιαβαλ λα δηεξεπλήζνπλ έλα θεθάιαην κε ηα ππνζέκαηά ηνπ κέζα απφ βηβιηνγξαθηθέο πεγέο.
Γηα ην ιφγν απηφ, επηζθεθηήθακε ηε Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Βέξνηαο θαη αλαδεηήζακε
θαη ζπγθεληξψζακε ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνξία ηεο Βέξνηαο. Έηζη, δηακνξθψζακε
ην ρξνληθφ πιαίζην θαηά ην νπνίν ε Βέξνηα ήηαλ ππφ νζσκαληθή θπξηαξρία θαη εληνπίζακε ηηο
ηξεηο βαζηθέο θνηλφηεηεο ηεο πφιεο πνπ ζπκβίσλαλ ζηελ πφιε: ηελ νζσκαληθή, ηελ εβξατθή θαη
ηε ρξηζηηαληθή.
ηε ζπλέρεηα, κε γλψκνλα ηελ αληηπξνζψπεπζε ησλ ηξηψλ παξαπάλσ θνηλνηήησλ αιιά θαη ηελ
πξνζβαζηκφηεηα ζ‟ απηά, επηιέμακε ηα ππφ δηεξεχλεζε ηζηνξηθά θηίξηα θαη νξγαλψζακε ηηο
επηζθέςεηο καο ζ‟ απηά. Σα θηίξηα πνπ επηιέμακε ήηαλ: α) νζσκαληθή θνηλφηεηα: ην ζρνιείν
καο (3ν & 14ν Γ.ρ. Βέξνηαο), ην Μεληξεζέ ηδακί, ην Οξηά ηδακί, ην Γηθαζηηθφ Μέγαξν, θαη ηα
Γίδπκα Λνπηξά, β) εβξατθή θνηλφηεηα: ηε πλαγσγή, γ) ρξηζηηαληθή θνηλφηεηα: ην Γεκαξρείν,
ηελ εθθιεζία Αλαζηάζεσο ηνπ Υξηζηνχ θαη ην λαφ ησλ αγίσλ Κεξχθνπ θαη Ηνπιίηηαο. ην
ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε πξφζβαζε ζην Οξηά ηδακί θαη ηα Γίδπκα Λνπηξά
δελ θαηέζηε δπλαηή, δηφηη ην κελ πξψην βξίζθεηαη ζε άζρεκε θαηάζηαζε θαη δελ είλαη
επηζθέςηκν, ην δε δεχηεξν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ 11ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ σο
ρψξνο θαηαγξαθήο θαη ζπληήξεζεο αξραηνηήησλ.
Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ δχν ή ηξηψλ αηφκσλ θαη θάζε νκάδα αλέιαβε λα
δηεξεπλήζεη θαη λα παξνπζηάζεη έλα ηζηνξηθφ θηίξην, ηφζν ππφ κνξθή πεξηγξαθηθνχ θεηκέλνπ
φζν θαη ζε παξνπζίαζε Power Point. Ζ έξεπλά καο πεξηιακβάλεη επηηφπηα παξαηήξεζε,
ζπιινγή βηβιηνγξαθίαο, κειέηε βηβιίσλ ή αξρείσλ, ζεκεηψζεηο, πξνθνξηθέο ζπλεληεχμεηο,
καγλεηνζθφπεζε, θσηνγξάθηζε, κειέηε ραξηψλ θαη ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ.
Γηα φια ηα παξαπάλσ ζπλεξγαζηήθακε κε θνξείο θαη θπζηθά πξφζσπα ηεο πφιεο καο
(αλαθέξνληαη ζηνλ πξφινγν).
Μεηά ηελ επηινγή θαη θαηαγξαθή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ έγηλε ε ζχλζεζε ηεο
παξαθάησ εξγαζίαο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηαδηθηπαθήο καο ζπλεξγαζίαο κε ηα επξαζηαηηθά
ζρνιεία, δεκηνπξγήζακε πνιπκεζηθέο παξνπζηάζεηο ζε Power Point, ηηο νπνίεο κεηαθξάζακε
ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ηηο αλαξηήζακε ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ πξνγξάκκαηνο
http://hibulpics.wikispaces.com. Κάζε καζεηήο/ηξηα είρε απνθηήζεη ην δηθφ ηνπ φλνκα ρξήζηε
(Username) θαη θσδηθφ πξφζβαζεο (Password) πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εηζέξρεηαη ζην
πεξηβάιινλ επεμεξγαζίαο ηνπ wiki θαη λα κπνξεί λα αλαξηά ηελ εξγαζία ηνπ.
Δπηπιένλ, νη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ αλαξηήζεθαλ θαη ζην blog ηνπ ζρνιείνπ καο:
http://3dimotikoverias.blogspot.com
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2ο ΜΕΡΟ: Ιχνηλατώντασ τη Βέροια

Γενικά χαρακτηριςτικά
Βέξνηα, κία πφιε κσζατθφ πνιηηηζκψλ. Μία πφιε ππαίζξην κνπζείν. Μία πφιε δεκηνχξγεκα
ησλ ιαψλ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ έρνπλ αθήζεη ηα ζεκάδηα ηνπο.
Γελ γλσξίδνπκε αθξηβψο πφηε ρηίζηεθε ε Βέξνηα. Γηα πξψηε θνξά θαηαγξάθεηαη ην φλνκα ηεο
απφ ηνλ ηζηνξηθφ Θνπθπδίδε1, ην 432 π.Υ. Πξψηνη θάηνηθνη απηήο θέξνληαη λα είλαη νη Φξχγεο
– Βξίγεο, ηνπο νπνίνπο αλαθέξεη ν Ζξφδνηνο. Ζ Βέξνηα αλαθέξεηαη σο δεχηεξε πφιε ηεο
Μαθεδνλίαο θαηά ηνπο καθεδνληθνχο ρξφλνπο θαη θπζηθά ζα ήηαλ, ηνπιάρηζηνλ απφ ηφηε, θαιά
νρπξσκέλε.

Δηθόλα 1: Σν ζύκβνιν ηεο πόιεο

Γηα ηελ εξκελεία ηνπ νλφκαηφο ηεο ππάξρνπλ πνιιέο εθδνρέο, ε πην πεηζηηθή εθ ησλ νπνίσλ
είλαη ε εηπκνινγηθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Βέξνηα» ζεκαίλεη πφιε κε ηα πνιιά λεξά.
Σν ηνπξθηθφ φλνκα ηεο Βέξνηαο ήηαλ «Καξά Φεξηέ» (Kara Ferye), δειαδή Μαχξε Βέξνηα.

Η θαηάιεςε ηεο πόιεο από ηνπο Οζσκαλνύο
Ζ πεξίνδνο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο γηα ηε Βέξνηα μεθηλά πηζαλφλ ην 1430 θαη
ηειεηψλεη ζηηο 16 Οθησβξίνπ 1912.
Μέρξη ηελ νξηζηηθή άισζε, νη Οζσκαλνί πξνζπάζεζαλ λα αιψζνπλ ηελ πφιε άιιεο ηξεηο
θνξέο.
Πξψηε άισζε: 1373 ή 1374 απφ ηνλ Σζεληεξειή ή Σζαληαξιή Καξά Υαιήο Παζά (Υατξεδδψ)
ή απφ ηνλ Σηκνπξηά κπέε (νζσκαληθφ έηνο 775).
Γεχηεξε άισζε: 1389/1391 (νζσκαληθφ έηνο 787) 8 Μαΐνπ απφ ηνλ Αρνπκάηε. Ζ άισζε
θξάηεζε γηα ιίγν (2 κε 3 ρξφληα) γηαηί αλαθαηαιήθζεθε απφ ηνλ Βαγηαδίη Α΄ ην 1389-1391.
Σξίηε άισζε: 1389/1391 (νζσκαληθφ έηνο 881) απφ ηνλ Βαγηαδίη Α΄ θαη ηνλ εγγνλφ ηνπ ηνλ
Μνπξάη ηνλ Β΄.
Οξηζηηθή άισζε: 1430 απφ ηνλ Μνπξάη Β΄ θαη ηειεηψλεη ην 1448 ή 1449 (νζσκαληθφ έηνο 898).
Ζ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ήηαλ κεγάιε θαη θνπξαζηηθή κεηά απφ ηφζεο αιψζεηο θαη γη‟ απηφ θαη
ε Βέξνηα έπεζε. Έπεζε ζηα ρέξηα ησλ Οζσκαλψλ εμαηηίαο ηεο πξνδνζίαο ελφο μπινθφπνπ
θαηνίθνπ ηεο κε ην παξσλχκην Υαηδεθαηβίαο. Ζ πφιε ηφηε πεξηβάιινληαλ απφ πιαηχ θαη ςειφ
ηείρνο θαη είρε ηέζζεξηο πχιεο πνπ θιείδσλαλ ην βξάδπ. Σα θιεηδηά ησλ ππιψλ απηψλ ηα είραλ
νη μπινθφπνη, νη νπνίνη πξψηνη έβγαηλαλ ην πξσί γηα λα πάλε ζην δάζνο θαη ηειεπηαίνη
γπξλνχζαλ. Οπφηε απηνί είραλ ηελ επζχλε λα θιεηδψλνπλ ηηο πχιεο.
Ο Υαηδεθαηβίαο, ιεγφηαλ πηζαλφηαηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα Ησάλλεο Υαξηηφπνπινο, επίζεην
πνπ ήηαλ αξθεηά ζπλεζηζκέλν ζηα Βπδαληηλά ρξφληα αιιά θαη ηψξα (Υαξηηφπνπινο ή
Καξηηφπνπινο θ.η.ι). Απηφο, ινηπφλ, παξέδσζε ηα θιεηδηά ηεο πχιεο πνπ βξίζθνληαλ ζηε λφηηα
είζνδν ηεο πφιεο, ζηελ ηνπνζεζία «Παζά Κίνζθη», ζηνπο Οζσκαλνχο, νη νπνίνη κπήθαλ ζηελ
πφιε απφ έλα δξφκν πνπ ηνλ νλφκαζαλ «Γηνιά Γθειληί», δειαδή «ν δξφκνο απ‟ φπνπ ήξζαλ».
1

ην πξψην βηβιίν ησλ Ηζηνξηψλ ηνπ Θνπθπδίδεπ
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Καηά ηελ εηζβνιή ηνπο ζηελ πφιε, νη Οζσκαλνί ζπλέιαβαλ ηνλ Μεηξνπνιίηε Καιιίκαρν, ηνπο
ηεξείο, ην δηάθνλν θαη πνιινχο Βεξνηψηεο πξνθξίηνπο, νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζηνλ
Μεηξνπνιηηηθφ Ναφ (Παιηά Μεηξφπνιε, νδφο Κεληξηθήο). Ο Μεηξνπνιίηεο ηεο πφιεσο καδί
κε ηνπο ππφινηπνπο απαγρνλίζηεθαλ γηαηί ακχλζεθαλ ζηνλ πιάηαλν πνπ ζψδεηαη αθφκε θαη
ζήκεξα απέλαληη απφ ηελ Παιηά Μεηξφπνιε.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ, ε Βέξνηα απειεπζεξψλεηαη απφ ηνλ ειιεληθφ
ζηξαηφ ζηηο 12 Οθησβξίνπ 1912. Ζ παξάδνζε ηεο πφιεο έγηλε αλαίκαθηα, θαηφπηλ
ζπλελλνήζεσο κε ηνλ Σνχξθν Γήκαξρν.

Κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριςτικά
Ζ Βέξνηα ήηαλ ην θέληξν κηαο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο πνπ πεξηιάκβαλε πάλσ απφ εθαηφ
ρσξηά. Ήηαλ εληαγκέλε ζην νζσκαληθφ ζχζηεκα επαξρηαθήο δηνίθεζεο, απνηεινχζε έδξα θαδά
θαη αλήθε ζην ζαληδάθη (πεξηθέξεηα) ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο θαδάο ήηαλ δηθαζηηθή πεξηθέξεηα κε
επηθεθαιήο δηθαζηή ηνλ θαδή, ν νπνίνο εθηφο απφ ηα δηθαζηηθά θαη ζπκβνιαηνγξαθηθά
θαζήθνληα είρε θαη πνιηηηθά θαη δηθαζηηθά. Σν δηθαζηήξηφ ηνπ απνηεινχζε ηνλ επίζεκν αγσγφ
επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηηο νζσκαληθέο θξαηηθέο αξρέο.
Σν δηθαίσκα ησλ ππεθφσλ λα πξνζθεχγνπλ ζην ζνπιηάλν θαη ε επηβνιή ηεο δηθαηνζχλεο κε
ηελ έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ αδπλάησλ απφ ηελ απζαηξεζία ησλ ηζρπξψλ ήηαλ κηα βαζηθή
ηδενινγηθή αξρή ηνπ Οζσκαληθνχ θξάηνπο, πνπ ίζρπε γηα φινπο αλεμαξηήησο ζξεζθείαο - ην
δήηεκα παξακέλεη πάληνηε ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ησλ ηδενινγηθψλ αξρψλ θαη
ησλ δηαηαγκάησλ πνπ ηηο εμέθξαδαλ, θαη θπξίσο ην αλ γίλνληαλ ζεβαζηέο απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο
θαη θνηλσλίεο, πνπ θαινχληαλ ηειηθά λα ηηο εθαξκφζνπλ.
Άιινο ζεκαληηθφο αμησκαηνχρνο ήηαλ ν Βνεβφδαο, κηζζσηήο ησλ θνξνινγηθψλ πξνζφδσλ ηεο
Βέξνηαο. Σνπηθνί αμησκαηνχρνη ηεο Βέξνηαο ήηαλ: ν εξδάξεο (ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο ησλ
γελίηζαξσλ), ν Μνπρηεζίκπ (αγνξαλφκνο) θαη ν κπνπινχθ-κπαζήο (επηθεθαιήο ζψκαηνο
αζθαιείαο).
Απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο κηα εγεηηθή θπζηνγλσκία ήηαλ ν Μεηξνπνιίηεο. Ζ Δβξατθή θνηλφηεηα
είρε ην Ραβίλν.
Δπίζεο ζηε Βέξνηα ππήξρε θαη κηα θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ειίη. Απηή απνηεινχζε ηελ
επίζεκε θαη αλεπίζεκε εγεζία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο κεγηζηάλεο
ήηαλ νη «αγηάλ» (ή αγηάλεδεο) θαη απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο ήηαλ νη «θνηδακπάζεδεο».
Ζ δηνίθεζε ησλ ππεθφσλ ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο ζηεξηδφηαλ πάληα ζε δχν βαζηθέο
δηαθξίζεηο: ηε ζξεζθεπηηθή δηάθξηζε κεηαμχ κνπζνπικάλσλ θαη κε κνπζνπικάλσλ θαη ηε
δηνηθεηηθή δηάθξηζε κεηαμχ αζθέξη θαη ξαγηάδσλ.
Οη αζθέξη ήηαλ ηα ζηειέρε ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ ζηξαηνχ θαη ζε αληάιιαγκα γηα ηηο ππεξεζίεο
ηνπο απέιαπλαλ θνξναπαιιαγήο. Οη ξαγηάδεο, απφ ηελ άιιε, ήηαλ ε κεγάιε κάδα ησλ ππεθφσλ
αλεμαξηήησο ζξεζθεχκαηνο. Οη ξαγηάδεο ήηαλ εθείλνη πνπ δελ ζηειέρσλαλ ην ζηξαηφ θαη ηε
δηνίθεζε: απηφ ηνπο επέηξεπε λα αζρνινχληαη κε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γεσξγία,
θηελνηξνθία, εκπφξην, βηνηερλία θ.ά.) θαη σο εθ ηνχηνπ δηέζεηαλ θνξνινγεηέν εηζφδεκα.
Οη ξαγηάδεο ήηαλ νη θάηνηθνη ησλ πφιεσλ θαη ησλ ρσξηψλ, θησρνί θαη πινχζηνη. Δπνκέλσο, ε
κεγάιε κεηνλφηεηα ησλ κνπζνπικάλσλ θαη ησλ ρξηζηηαλψλ αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο απφ
ζξεζθεπηηθή άπνςε, αλήθαλ φκσο ζηελ ίδηα πιεπξά σο ξαγηάδεο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ φξνπ
“ξαγηάο” απνθιεηζηηθά γηα ηνπο κε κνπζνπικάλνπο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ κηα εμέιημε ηνπ 19 νπ
αηψλα, κε ζαθψο ππνηηκεηηθφ ραξαθηήξα. Αλ θαη ππάξρνπλ παξαδείγκαηα αλάινγεο ρξήζεο
ηνπ φξνπ θαη θαηά ηνλ 18ν αηψλα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ επίζεκσλ ηνπιάρηζηνλ
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εγγξάθσλ ρξεζηκνπνηεί ζηαζεξά ηνλ φξν “δηκκήδεο” γηα ηνπο κε κνπζνπικάλνπο, ελψ ην
“ξαγηάο” αλαθέξεηαη ζηνπο θνξνινγνχκελνπο ππεθφνπο αλεμαξηήησο ζξεζθεχκαηνο.

Οι τρεισ κοινότητεσ τησ Βέροιασ
ηε Βέξνηα ππήξραλ ηξεηο θνηλφηεηεο κε βάζε ηε ζξεζθεπηηθή δηάθξηζε ησλ θαηνίθσλ: νη
ρξηζηηαλνί, νη κνπζνπικάλνη θαη νη εβξαίνη. Σν κνπζνπικαληθφ θξάηνο εγγπνχληαλ ην δηθαίσκα
ησλ ρξηζηηαλψλ θαη ησλ εβξαίσλ λα δνπλ, λα έρνπλ πεξηνπζία θαη λα αζθνχλ ηε ζξεζθεία ηνπο
εληφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ ζε αληάιιαγκα ηελ θαηαβνιή ηνπ θεθαιηθνχ θφξνπ, ην γλσζηφ καο
σαπάτσι. Απηφ ην ηδεαηφ ζπκβφιαην κεηαμχ ηεο κνπζνπικαληθήο θξαηηθήο εμνπζίαο θαη ησλ κε
κνπζνπικάλσλ ππεθφσλ ηεο νλνκαδφηαλ «δίκκα» θαη νη κε κνπζνπικάλνη ππήθννη
νλνκάδνληαλ «δηκκήδεο».

Οη ζπλνηθίεο
Καηά ηελ πεξίνδν απηή, δεκηνπξγνχληαη μερσξηζηέο ζπλνηθίεο θαη γεηηνληέο (καραιάδεο) κε
θπιεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά θξηηήξηα. Έηζη έρνπκε μερσξηζηέο ζπλνηθίεο γηα ηνπο Έιιελεο, ηνπο
Σνχξθνπο θαη ηνπο Δβξαίνπο, ηνπο Βιάρνπο θαη ηνπο Σζηγγάλνπο. χκθσλα κε ηνλ Σνχξθν
πεξηεγεηή Δβιηγηά Σζειεκπή, ν νπνίνο πέξαζε απφ ηε Βέξνηα ην 1668, ζηε Βέξνηα ππήξραλ
δεθαέμη (16) κνπζνπικαληθέο ζπλνηθίεο, δεθαπέληε (15) ρξηζηηαληθέο (Έιιελεο, Λαηίλνη2,
έξβνη, Βνχιγαξνη) θαη δχν (2) νκάδεο cema‟at Δβξαίσλ, απφ ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζφηεξνη
αλήθαλ ζηνπο Δβξαίνπο Frani.
Οη Έιιελεο ρξηζηηαλνί θαηνηθνχλ ζην βφξεην θαη αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πφιεο ελψ νη Σνχξθνη, νη
Δβξαίνη θαη άιινη ιανί θαηαιακβάλνπλ ην λφηην θαη δπηηθφ κέξνο (βι. Υάξηε 1). Σφπνο
ζπλάληεζεο φισλ ήηαλ ε ζηεγαζκέλε θιεηζηή αγνξά (κπεδεζηέλη), ε νπνία θάεθε ζηε κεγάιε
ππξθαγηά ηνπ 1864.
Ο πιεζπζκφο ηεο πφιεο θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 4.000 θαη 20.000 θαηνίθσλ (16νο -20νο αηψλαο).
ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα (1908).

Πιεζπζκόο Βέξνηαο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη.3
Έιιελεο
5.000
Σνχξθνη
5.500
Βιάρνη
2.000
Δβξαίνη
600
Σζηγγάλνη
500
Αηζίνπεο (καχξνη δνχινη)
300 πεξίπνπ
ΤΝΟΛΟ
13.900

Σρέζεηο ιαώλ
Οη ρξηζηηαλνί θαη νη κνπζνπικάλνη ηεο Βέξνηαο κνηξάδνληαη ηνλ ίδην αζηηθφ ρψξν, αιιά ην
θαζεζηψο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθφ. ηαλ βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ηηο απαηηήζεηο ή φηαλ
εξίδνπλ κε ηνλ πιεζπζκφ γεηηνληθψλ θαδάδσλ ζρεηηθά κε ην πνηνο ππνζηεξίδεη ηνπο ιεζηέο ή
ζηα φξηα πνηνπ θαδά έιαβε ρψξα κηα ιεζηξηθή επίζεζε, είλαη ζαθέο φηη ην πξφβιεκα αθνξά ην
ζχλνιν ηνπ θαδά. Χζηφζν, ε θάζε ζξεζθεπηηθή νκάδα εθπξνζσπείηαη απφ ηε δηθή ηεο εγεζία.
Ζ ηνπηθή θνηλσλία δηαπεξλάηαη απφ έλα βαζχ ξήγκα, πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ νξγαλσηηθή
2
3

Δλλννχληαη νη Βιαρφθσλνη
Πεγή: Καινγήξνπ, Ν. (1989), ζ.12, ππνζ.23
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δνκή ηνπ θξάηνπο. Αληηζηνίρσο, φηαλ θαηαγξάθνληαη νη καραιάδεο ηεο πφιεο, απηνί
εκθαλίδνληαη είηε κνπζνπικαληθνί είηε ρξηζηηαληθνί, πνηέ κηθηνί, αζρέησο αλ ππάξρνπλ θάπνηνη
ιφγνη λα ακθηβάιινπκε φηη απηφ ίζρπε θαη ζηελ πξάμε.
Σα ζηεγαλά φκσο δελ ήηαλ απφιπηα νχηε νη νκάδεο ηφζν ζπκπαγείο. Απηφ δειψλνπλ νη
δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ. Γηα παξάδεηγκα,
κνπζνπικάλνη πξνζέξρνληαλ νξηζκέλεο θνξέο ζην δηθαζηήξην σο κάξηπξεο ρξηζηηαλψλ κε
απνηέιεζκα λα θαηαδηθαζηνχλ άιινη κνπζνπικάλνη. πλεξγαζία ππήξρε θαη ζε νηθνλνκηθφ θαη
πνιηηηθφ επίπεδν: κπνξνχζε λα ιάβεη π.ρ. ηε κνξθή ζπλεηαηξηζκνχ ή δηακεζνιάβεζεο πξνο ηηο
νζσκαληθέο αξρέο γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζηφρνπ. Αληηζηξφθσο, κνπζνπικάλνη θαη
ρξηζηηαλνί δελ δίζηαδαλ λα θαηαπηέζνπλ, λα απεηιήζνπλ, λα ιεζηέςνπλ, λα δνινθνλήζνπλ, λα
θαηαγγείινπλ ζηηο αξρέο ηνπο νκφζξεζθνχο ηνπο. Σν ίδην Οζσκαληθφ θξάηνο, παξφηη κπνξεί λα
αληηκεηψπηδε κε κεγάιε επηείθεηα ηνπο κνπζνπικάλνπο αγηάλ, δελ δίζηαζε, γηα παξάδεηγκα, λα
δηαηάμεη ην 1772 ηνπο κνπζνπικάλνπο αγηάλ λα επηζηξέςνπλ ζηνπο δηκκήδεο ηεο Βέξνηαο ηα
πνζά πνπ αδίθσο θαη ελάληηα ζηηο ζνπιηαληθέο εληνιέο ηνχο είραλ αθαηξέζεη κε αθνξκή ηε
ζηξαηνιφγεζε αλδξψλ γηα ην ξσζνηνπξθηθφ πφιεκν.

Οικονομικά χαρακτηριςτικά
ηελ επνρή ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θάζε πφιε ήηαλε ράζη ή δεακέηη, αλάινγα κε ην
πνζφ ησλ θφξσλ γεσξγηθήο παξαγσγήο πνπ απέδηδε ζηνπο Οζσκαλνχο. Τπήξραλ θαη ηα
βαθνχθηα, ηα θηήκαηα πνπ αθηέξσλαλ ηδηψηεο γηα ηελ ελίζρπζε θαη ζπληήξεζε λνζνθνκείσλ,
ζρνιείσλ, ηεκέλσλ θιπ.
ηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα ε Βέξνηα ήηαλε δεακέηη (ze‟amet), δειαδή πιήξσλε θφξνπο
γεσξγηθήο παξαγσγήο θάησ απφ 100.000 άζπξα ην ρξφλν. Αξγφηεξα έγηλε ράζη, δηφηη πιήξσλε
πάλσ απφ 100.000 άζπξα ην ρξφλν.
Ζ νκαιή είζπξαμε ηεο θνξνινγίαο ήηαλ κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ
Οζσκαληθνχ θξάηνπο, αθνχ απφ ηα θνξνινγηθά έζνδα θαιχπηνληαλ νη θξαηηθέο δαπάλεο,
πξσηαξρηθά δειαδή ηα έμνδα ηνπ παιαηηνχ θαη ε κηζζνδνζία ησλ θξαηηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ
ζηξαηησηηθψλ. Μάιηζηα νη νζσκαληθέο αξρέο δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη ήηαλ δηαηηζέκελεο λα
αλερηνχλ αθφκα θαη έθλνκεο θαηαζηάζεηο, εθφζνλ απηέο δελ έζηγαλ ηελ νκαιή θαηαβνιή ησλ
θφξσλ κηαο πεξηνρήο.
Σελ πεξίνδν απηή αλαπηχζζνληαη ην εκπφξην θαη ε βηνηερλία, θπξίσο ηεο πθαληηθήο.
Παξάγνληαη θπξίσο βακβαθεξέο πεηζέηεο, κεηαμσηά ζεληφληα θαη πθάζκαηα γηα πνπθάκηζα.
Δπίζεο, νη θάηνηθνη αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ πινηνκία. Σνλ 17 ν
αηψλα ζηε Βέξνηα ππάξρνπλ 300 λεξφκπινη.

Εκπαίδευςη
Γελ ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Βέξνηα πξηλ απφ
ην 19ν αηψλα.
Σν 1650 ν Καιιίληθνο Μάληνο ή Μαληφο ίδξπζε ζηελ πφιε ζρνιείν θαη βηβιηνζήθε θαη
παξνπζίαζε αμηφινγε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα σο ην 1665.
Ο Δβιηγηά Σζειεκπή, θαηά ην πέξαζκά ηνπ απφ ηε Βέξνηα ην 1668, θαηέγξαςε δέθα
γξακκαηνδηδαζθαιεία θαη ηξεηο κεληξεζέδεο νπιεκάδσλ (νζσκαληθά ηεξνδηδαζθαιεία).
Καηά ην 19ν αηψλα ζηε Βέξνηα ιεηηνπξγνχζαλ:
 Ζ «Διιεληθή ρνιή» (Ζκηγπκλάζην, αξξέλσλ), ε νπνία αλέζηεηιε ηε ιεηηνπξγία ηεο
απφ ην 1821 έσο ην 1849, νπφηε θαη επαλαιεηηνχξγεζε.
9

 Ζ «Αιιεινδηδαθηηθή ρνιή», ε νπνία ρηίζηεθε απφ ηελ ειιεληθή θνηλφηεηα. Ζ
αλέγεξζή ηεο μεθίλεζε ην 1856 θαη νινθιεξψζεθε ην 1858. Σν ζρνιηθφ έηνο 18761877 κεηνλνκάζηεθε ζε «Γεκνηηθή ρνιή».
 Σν Παξζελαγσγείν Βέξνηαο, απφ ην 1870-1872
 Σν «Μειέηεην Παξζελαγσγείν» Βέξνηαο, ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο, απφ ην 1873.
 Σν Νεπηαγσγείν, απφ ην 1876 (αξξέλσλ – ζειέσλ)
 Ζ «Αζηηθή ρνιή», απφ ην 1888 (Γεκνηηθφ, αξξέλσλ).
Σν 1898 ιεηηνπξγνχζαλ:
 Διιεληθή ρνιή (Ζκηγπκλάζην αξξέλσλ), κε 3 ηάμεηο θαη 50 καζεηέο
 Αζηηθή ρνιή, κε 6 ηάμεηο θαη 320 καζεηέο
 Παξάξηεκα Αζηηθήο ζρνιήο γηα ηνπο Διιελφβιαρνπο, κε 4 ηάμεηο θαη 80 καζεηέο
 Παξζελαγσγείν, κε 6 ηάμεηο θαη 120 καζήηξηεο
 Νεπηαγσγείν, κε 2 ηάμεηο θαη 160 καζεηέο
Σα ζρνιεία απηά ζπληεξνχληαλ απφ εθθιεζηαζηηθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο θαζψο θαη απφ
δσξεέο ησλ Διιήλσλ ηεο ρξηζηηαληθήο θνηλφηεηαο.
ηηο αξρέο ηνπ 1900 ρηίζηεθε ζηε Βέξνηα ην Ζκηγπκλάζην (ζεκεξηλφ Γεκαξρείν) θαη ην
ηνπξθηθφ ζρνιείν (ζεκεξηλφ 3ν & 14ν Γεκνηηθφ ρνιείν).
Σα ηειεπηαία ρξφληα ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ζηε Βέξνηα ιεηηνχξγεζε Ηεξαηηθή ρνιή
ζηελ Παηξηαξρηθή θαη ηαπξνπεγηαθή Μνλή Σηκίνπ Πξνδξφκνπ (θήηε Βέξνηαο).
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Η Οθωμανική Κοινότητα
Οη Οζσκαλνί θαηνηθνχζαλ ζην λφηην θαη δπηηθφ ηκήκα ηεο πφιεο, αξρηθά ζε δεθαέμη ζπλνηθίεο,
κε θέληξν ηα ηδακηά ηνπο, έμσ απφ ηα ηείρε ηεο πφιεο. Μφλν ηξεηο απφ απηέο ηηο ζπλνηθίεο
θαίλεηαη φηη δελ είραλ ην δηθφ ηνπο ηδακί. Δπηιέγνπλ ηα ςειφηεξα ζεκεία ηεο πφιεο ηα νπνία
είλαη πινχζηα ζε λεξά, κε ζέα, θαζαξφ αέξα θαη δξνζηά. ηα θηεκαηνινγηθά ηεθηέξηα ηεο
πφιεο, πνπ θαηαξηίζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ 19 νπ αηψλα, αλαγξάθνληαη νη εμήο δψδεθα
κνπζνπικαληθέο ζπλνηθίεο:
1. Ζ ζπλνηθία Κεκάι Μπέε.
2. Ζ ζπλνηθία Σζαγιαγίθ. Πξφθεηηαη πνπ είλαη ζήκεξα απφ ηελ πιαηεία Ησζεθίδνπ κέρξη
ηνπο ζηξαηψλεο.
3. Ζ ζπλνηθία νπ Καπηζί ή νπ Καπνπζνχ ή νπ Καπνχ (Su Kapisi), δειαδή ηεο πφξηαο
ηνπ λεξνχ.
4. Ζ ζπλνηθία Ηλέ Μπνπλάξ (Ayna Binari), δειαδή ηεο Κξπζηαιινπεγήο. Αληηζηνηρεί ζηελ
πεξηνρή πνπ είλαη ζήκεξα γλσζηή σο «Λαδφκπινη».
5. Ζ ζπλνηθία ηνπ ηλάλ Μπέε. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηνρή απφ ην δαραξνπιαζηείν
εξεκέηα κέρξη ηελ πιαηεία Χξνινγίνπ.
6. Ζ ζπλνηθία Σζεξκέλ, δειαδή ε πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο πιαηείαο Μπφηζαξε.
7. Ζ ζπλνηθία Γηνιά Γθειληί (Yola Geldi), πνπ ζεκαίλεη «δξφκνο απ‟ φπνπ ήξζαλ» θαη
βξίζθεηαη ζηε λφηηα είζνδν ηεο πφιεο απφ φπνπ κπήθαλ νη Οζσκαλνί.
8. Ζ ζπλνηθία Papa ή Baba Tekkesi, δειαδή ηνπ ηεθέ ηνπ Παπά. Δίλαη ε ζπλνηθία απφ ηα
δίδπκα ινπηξά σο ην Βπδαληηλφ Μνπζείν.
9. Ζ ζπλνηθία ηνπ Kucuk Bey (Μηζθξνχ Μπέε), επάλσ απφ ηελ πιαηεία Χξνινγίνπ.
10. Ζ ζπλνηθία Μπαΐξ, δειαδή ηεο πιαγηάο.
11. Ζ ζπλνηθία Σζαξζή Μπαζή (Carsu Basi), δειαδή «αξρή ηεο αγνξάο».
12. Ζ ζπλνηθία Cedid, δειαδή λέα ζπλνηθία. Βξηζθφηαλ θαη απηή δπηηθά ηεο πιαηείαο
Χξνινγίνπ θαη απνηεινχζε ζηελ νπζία πξνέθηαζε ηεο ζπλνηθίαο νπ Καπνπζνχ.

Οζσκαληθά Μλεκεία ηεο Βέξνηαο
Οη Οζσκαλνί θαηαθηεηέο, θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε Βέξνηα, έρηηζαλ αμηφινγα θηήξηα.
Πξφθεηηαη γηα θηήξηα ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ηεκέλε (ηδακηά), ηεθέδεο (κνλαζηήξηα
δεξβίζεδσλ θαη πξνζθπλεκαηηθνί ηάθνη), ηεξνδηδαζθαιεία, αιιά θαη θηήξηα εκπνξηθνχ θαη
δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα, θηήξηα εθπαίδεπζεο, ινπηξά θαη γεθχξηα (βι. Υάξηε 3).

α. Κηίζκαηα ζξεζθεπηηθνύ ραξαθηήξα
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ζηε Βέξνηα ππήξραλ 13 ηδακηά, ηα νπνία θαηαηάζζνληαη
ζε δχν θαηεγνξίεο: ζε απηά πνπ ήηαλ αξρηθά ρξηζηηαληθνί λανί θαη ζε απηά πνπ ρηίζηεθαλ
εμαξρήο. Έηζη έρνπκε:
Α. Χπιστιανικέρ εκκλησίερ πος μετατπάπηκαν σε τζαμιά
1. Σν πξψην ήηαλ απφ ηε κεηαηξνπή ηεο παιαηάο Μεηξφπνιεο θαη νλνκάζηεθε Υνπλθηάξ
Σδακί, δειαδή Σδακί ηνπ Καηαθηεηή.
2. Ζ δεχηεξε ρξηζηηαληθή εθθιεζία πνπ έγηλε ηδακί ήηαλ ν βπδαληηλφο λαφο ηνπ Απνζηφινπ
Παχινπ. Πξφθεηηαη γηα ην Μεληξεζέ Σδακί πνπ είλαη ην κνλαδηθφ πνπ ζψδεηαη αθέξαην
κέρξη ζήκεξα.
3. Σν ηειεπηαίν δε ζψδεηαη θαη είλαη ην Σδακί ηνπ Φηξηληδή θαη ήηαλ ε εθθιεζία ηεο Αγίαο
Παξαζθεπήο.
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Β. Τζαμιά πος στίστηκαν εξαπσήρ
1. Σν Οξηά Σδακί, ην νπνίν ζψδεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο.
2. Σν Μπνγηαιί Σδακί, ρηηζκέλν ζηα λφηηα ηείρε ηεο πφιεο δίπια ζην Βπδαληηλφ Μνπζείν,
γλσζηφ θαη σο ηδακί ηνπ Μαρκνχη Σζειεκπή ζήκεξα θαηνηθία.
3. Σν Σδακί ηνπ νύκπαζε, ζηελ νδφ Δηξήλεο θαη Μηανχιε, ην νπνίν είλαη ην πξψην πνπ
κεηαηξάπεθε ζε θαηνηθία.
4. Σν Μπαΐξ Σδακί, δειαδή ηδακί ηεο πιαγηάο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιαγηά ηνπ ιφθνπ ηεο
Βίιαο Βηθέια θαη έρεη κεηαηξαπεί ζε θαηνηθία (ζπκβνιή κχξλεο θαη Σαληάινπ).
5. Σν Γηνιά Γθειληί ηδακί, πνπ είλαη θνληά ζηελ εθθιεζία ηεο αγίαο Παξαζθεπήο
Καιιηζέαο, πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε θαηνηθία (πάξνδνο Αζ.Γηάθνπ).
6. Σν ηδακί ηεο Μπαξκπνύηαο, πνπ θαη απηφ ζήκεξα είλαη θαηνηθία, θνληά ζηε γέθπξα ηεο
Γήκεηξαο.
7. Σν Σζεξκέλ ηδακί πνπ βξηζθφηαλ ζηελ πεξηνρή ηεο πιαηείαο Μάξθνπ Μπφηζαξε.
8. Σν ηδακί ηεο Πόξηαο ηνπ Νεξνύ (νπ Καπνπζνύ ηδακί), πνπ ήηαλ ζην δξφκν πξνο ηνπο
ζηξαηψλεο.
9. Σν Καξζί Μαραιά ηδακί, πνπ ζεκαίλεη ην ηδακί ηεο απέλαληη γεηηνληάο, πνπ βξηζθφηαλ
ζηελ νδφ Μηθξάο Αζίαο, θνληά ζηε βφξεηα φρζε ηνπ Σξηπνηάκνπ.
10. Σέινο, ην ηδακί ηεο Νόηηαο πιεπξάο ηεο πιαηείαο Χξνινγίνπ, απέλαληη απφ ην
Οζσκαληθφ Γηνηθεηήξην (ην ζεκεξηλφ Γηθαζηηθφ Μέγαξν), ην νπνίν δε ζψδεηαη.

β. Δθπαηδεπηηθά θηίξηα
Σν ηνπξθηθφ ζρνιείν, ην ζεκεξηλφ 3ν & 14ν Γεκνηηθφ ρνιείν Βέξνηαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε
ζεκεξηλή νδφ Μάξθνπ Μπφηζαξε, απέλαληη απφ ηελ Πιαηεία Χξνινγίνπ, είλαη ην κνλαδηθφ
ζσδφκελν εθπαηδεπηηθφ θηίξην.

γ. Γηνηθεηηθά θηίξηα
Σν θηίξην πνπ θηίζηεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο θαηνρήο ηεο πφιεο θαη
ρξεζίκεπζε σο δηνηθεηήξην/δηθαζηήξην, απνηειεί ζήκεξα ην Γηθαζηηθφ Μέγαξν ηεο πφιεο.

δ. Λνπηξά
Σα Γίδπκα Λνπηξά ηνπ ηλάλ Tuzci [Αιαηά] ή Σζηο Υακάκ, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Λνπηξνχ,
Πεξδίθα θαη Διεπζεξίαο.
Δίλαη ην κνλαδηθφ ρακάκ πνπ δηαζψδεηαη ζηελ πφιε απφ ηα πεξίπνπ 70 πνπ ππήξραλ.
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Η Εβραΰκή ςυνοικία Μπαρμπούτα
Ζ Μπαξκπνχηα νθείιεη ην φλνκά ηεο ζηελ νκψλπκε βξχζε πνπ βξίζθεηαη αθφκε ζηελ πεξηνρή.
χκθσλα κε ηελ παξάδνζε φπνηνο πεξαζηηθφο έπηλε λεξφ απφ απηήλ ηε βξχζε, παληξεχνληαλ
Βεξνηψηηζζα θαη παξέκελε γηα πάληα ζηελ πφιε. Ζ ζπλνηθία βξίζθεηαη ζην βνξεηνδπηηθφ κέξνο
ηεο πφιεο, έμσ απφ ηα παιηά ηείρε ηεο, αλάκεζα ζηα θάζηξα, θάησ απφ ηνλ θεληξηθφ πχξγν θαη
δίπια ζην "πνηάκη ησλ γχθησλ", φπσο νλφκαδαλ ηνλ Σξηπφηακν ζην Μεζαίσλα (βι. ράξηε
ζπλνηθηψλ ζην Παξάξηεκα).
Ζ Μπαξκπνχηα απνηεινχζε κηα πεξίθιεηζηε γεηηνληά κε δχν ειεγρφκελεο εηζφδνπο, φπνπ
δνχζαλ θπξίσο νη Δβξαίνη ηεο Βέξνηαο. Ζ κία πφξηα, ε είζνδνο, ήηαλ απφ ηε κεξηά ηεο πφιεο
θαη ε άιιε ζηελ φρζε ηνπ πνηακνχ. Μέρξη ηελ απειεπζέξσζε ηεο Βέξνηαο απφ ηνπο
Οζσκαλνχο, ην 1912, νη πφξηεο απηέο έθιεηλαλ ην βξάδπ θαη άλνηγαλ ην πξσί. Έηζη,
πξνζηάηεπαλ ηνλ πιεζπζκφ ηνπο.
Κηηζκέλε ζε ζρήκα ηξηγσληθφ, ε ζπλνηθία απνηειεί κνλαδηθφ
δείγκα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Σε δηαζρίδεη ε πιαθφζηξσηε νδφο
Οιγάλνπ, φπνπ δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο βξίζθνληαη νη παιηέο
εβξατθέο θαηνηθίεο, δεκηνπξγψληαο έλα ακπληηθφ ηείρνο. Δηθάδεηαη
πσο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηα ζπίηηα ζπλδένληαλ κεηαμχ ηνπο
κε ππφγεηεο ζηνέο, ηα απνθαινχκελα «ιαγνχκηα». ήκεξα, πνιιέο
απφ ηηο θαηνηθίεο απηέο ζήκεξα έρνπλ αλαπαιαησζεί θαη ζηεγάδνπλ δηάθνξεο ππεξεζίεο.
Δδψ δηαηεξείηαη ε εβξατθή ζπλαγσγή, κνλαδηθή ζηα Βαιθάληα. ηε ζπλνηθία απηή δελ
θαηνηθνχλ πιένλ Δβξαίνη.
Οη δξφκνη ηεο ζπλνηθίαο, ηα ιεγφκελα θαιληεξίκηα, είλαη θηηαγκέλνη απφ πέηξεο,
επεμεξγαζκέλεο ή κε (θξνθάιεο), ελψ νη απιέο ησλ ζπηηηψλ είλαη ζηξσκέλεο κε βφηζαια. Σηο
πέηξεο απηέο ηηο κεηέθεξαλ απφ ηνλ Αιηάθκνλα θαη ηνλ Σξηπφηακν.

Οη Δβξαίνη ηεο Βέξνηαο
Ζ Βέξνηα θαηνηθήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ Δβξαίνπο απφ ηα ηέιε ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ,
πξηλ απφ ην 2ν αη. π.Υ., κέρξη ηνλ 5ν αη. κ.Υ. ηε ζπλέρεηα θχγαλε θη εγθαηαζηαζήθαλε ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε. ηα ηέιε ηνπ 15νπ αη. ήξζαλ μαλά Δβξαίνη ζηε Βέξνηα απφ ηελ Ηζπαλία, νη
ιεγφκελνη εθαξδίηεο, θαη έκεηλαλ εδψ γηα πεξίπνπ ηέζζεξηο αηψλεο, κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 20 νπ
αηψλα. (Οη Σεθαρδίηες εθδηώτηεθαλ από ηελ Ιζπαλία ηο 1492, θαηόπηλ εληοιής ηωλ θαζοιηθώλ
κολαρτώλ Φερδηλάλδοσ Β΄ θαη Ιζαβέιιας επεηδή αρλήζεθαλ λα αζπαζηούλ ηολ τρηζηηαληζκό).
Σν 1943, ζπλειήθζεζαλ απφ ηνπο λαδί 850 άηνκα απφ ηα νπνία ζψζεθαλ 134. Οη ππφινηπνη
θάεθαλ ζηνπο θνχξλνπο ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο. Οη 134 πνπ ζψζεθαλ, θαηέθπγαλ ζηα
βνπλά θαη ζψζεθαλ κε ηε βνήζεηα ληφπησλ ρξηζηηαλψλ απφ ηελ πφιε αιιά θαη απφ ηα ρσξηά
ζηα νπνία απηνί αλαδήηεζαλ έλα θαηαθχγην. Έηζη, γηα πεξίπνπ 2 ρξφληα θαηφξζσζαλ λα δήζνπλ
θπλεγεκέλνη ζε δηάθνξα ρσξηά ησλ Πηεξίσλ θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ επέζηξεςαλ ζηε
Βέξνηα. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟40 θαη θαζ‟ φιε ηε δεθαεηία
ηνπ ‟50, κεηαλάζηεπζαλ ζην Ηζξαήι. ηε Βέξνηα έρνπλ κείλεη πιένλ κφλν 4 άηνκα.
ζεο πεξηνπζίεο έκεηλαλ „νξθαλέο‟ (δελ αλαδεηήζεθαλ πνηέ) πεξηήιζαλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ
Κεληξηθνχ Ηζξαειηηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ηηο πνχιεζε ζε ρξηζηηαλνχο. ζνη
Δβξαίνη ζψζεθαλ θαη επέζηξεςαλ ζηε Βέξνηα, απνθάζηζαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζην Ηζξαήι θαη
πνχιεζαλ θη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ηηο πεξηνπζίεο ηνπο ζε άιινπο ζπκπνιίηεο. Πάλησο, δελ
θαηαπαηήζεθε θαλέλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
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Δπαγγέικαηα
Οη Δβξαίνη θαηνίθεζαλ ηελ πεξηνρή ηεο Μπαξκπνχηαο δηφηη ππήξρε δίπια ην πνηάκη, ην νπνίν
ηνπο εμππεξεηνχζε ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Οη Δβξαίνη πνπ ήξζαλ απφ ηελ
Ηζπαλία θαη γηα φια ηα ρξφληα πνπ έκεηλαλ εδψ πέξα, αζρνινχληαλ θπξίσο κε ηε ιεχθαλζε ησλ
πθαληψλ, ηελ θαηαζθεπή καθξακάδσλ (καθξηέο πεηζέηεο) θαζψο θαη κε ηελ θαηαζθεπή
ηαπήησλ ή ηζφραο. Ζ βηνηερληθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ηφζν ζεκαληηθή πνπ είρε θαη κηα
εμαγσγηθή δπλαηφηεηα: εμήγαγαλ ηα πξντφληα ηνπο ζηε βφξεηα θαη λφηηα Βαιθαληθή. Καηά ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαηνίθεζήο ηνπο ζηε Βέξνηα, νη Δβξαίνη αζρνινχληαλ θπξίσο κε
ρξεκαηηζηεξηαθέο εξγαζίεο, κε ην εκπφξην θαη κε κηθξνεπαγγέικαηα φπσο ηελεθεηδήδεο θαη
παινπξγνί.

Σρέζεηο ιαώλ
ηε Βέξνηα, ζε αληίζεζε κε άιιεο πφιεηο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, είραλ αλαπηπρζεί πνιχ ζηελέο
ζρέζεηο θαη ζρέζεηο εηξήλεο θαη ζχκπλνηαο κεηαμχ ηνπ ρξηζηηαληθνχ θαη ηνπ εβξατθνχ ζηνηρείνπ
ηεο πφιεο. Καη γη‟ απηφ άιισζηε, θαηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν αξθεηνί Δβξαίνη κπφξεζαλ
ηελ ηειεπηαία ζηηγκή λα δηαθχγνπλ ζηα βνπλά κε ηε βνήζεηα ζπκπνιηηψλ καο ρξηζηηαλψλ, νη
νπνίνη ηνπο βνήζεζαλ κε πξνζσπηθφ θίλδπλν, θαη έηζη λα ζσζνχλ απφ ηνπο Ναδί.

Τα θηίξηα
ηε γεηηνληά ηεο Μπαξκπνχηαο ζπλαληάκε πνιιά αξρνληηθά ζπίηηα, αμηφινγα δείγκαηα ηεο
αξρηηεθηνληθήο ηνπ 19νπ αη., ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία αλαπαιαηψζεθαλ. Δίλαη ρηηζκέλα κε
πσξφιηζνπο θαη ηα «δεζίκαηά» ηνπο γίλνληαλ κε μχια, θαη ηα δχν πιηθά ηεο πεξηνρήο.
Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο νη εβξατθέο επηγξαθέο, πινπκηζκέλεο κε ινπινχδηα θαη γηξιάληεο. Γίπια
ηνπο ζηέθνληαη κηθξά ιατθά ζπίηηα. ια καδί δειψλνπλ ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ηεο
ζπλνηθίαο. Αλάκεζα ζηα αξρνληηθά μερσξίδνπλ:
Αξρνληηθό Μπέθα. Κηηζκέλν ην 1859, άλεθε ζε έλα πινχζην έκπνξν. Δληππσζηάδεη γηα ηελ
μερσξηζηή αξρηηεθηνληθή θαη δηαθφζκεζή ηνπ, φπνπ θπξηαξρνχλ ξπζκνί Μπαξφθ θαη
ξνθνθφ. Σν εζσηεξηθφ ηνπ δηαθνζκείηαη κε απζεληηθέο ηνηρνγξαθίεο, δηαηεξεκέλεο ζε άξηζηε
θαηάζηαζε. ήκεξα είλαη δεκνηηθή ηδηνθηεζία θαη ζηεγάδεη ην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην
Παξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο θαη ην αξρείν ηνπ θαζεγεηή Νίθνπ Μνπηζφπνπινπ.
Κηήξην «Οιγάλνπ». Κηίζηεθε ην 1872. Δδψ έκελε ε νηθνγέλεηα ελφο Δβξαίνπ αξρηεξέα πνπ
ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηε ζθαγή ηνπ ηεξνχ θξηαξηνχ. Αλήθεη ζην Γήκν Βέξνηαο θαη ζηεγάδεη ην
"Αίζξην Πνιηηηζκνχ ιγαλνο" (πνπ νλνκάζηεθε έηζη απφ ηε κπζηθή ζεφηεηα ηνπ πνηακνχ).
Αξρνληηθό Μπόδνγινπ. Κηίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. θαη είλαη ην κνλαδηθφ εβξατθφ ζπίηη
κε λενθιαζηθά ζηνηρεία. ηεγάδεη ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε
Σνπξηζκνχ θαη ην χιινγν Βιάρσλ.
Κηήξην Αλαζηαζίνπ. Σν ηειεπηαίν ζπίηη ηεο εβξατθήο
ζπλνηθίαο, αλήθε ζην ξαβίλν4 ηεο επνρήο. Κηίζηεθε ην 1882,
φπσο καξηπξά ε επηγξαθή ζηελ θνξπθή ηνπ. ηεγάδεη ηα Γεληθά
Αξρεία ηνπ Κξάηνπο (ΓΑΚ) Ννκνχ Ζκαζίαο.
Έλα άιιν αξρνληηθφ ηνπ 19νπ αη., ην νπνίν αλαζηειψζεθε θαη δηαθνζκήζεθε, ζηεγάδεη ην
μελνδνρείν «Κόθθηλν πίηη». Κάπνηα άιια θαηνηθνχληαη απφ νηθνγέλεηεο. ια ηνπο φκσο
Ο ηειεπηαίνο ξαβίλνο ηεο πφιεο δνχζε έμσ απφ ηελ πεξίθιεηζηε γεηηνληά, επί ηεο νδνχ Μεξαξρίαο. Κάπνπ εθεί
θνληά βξίζθνληαλ θαη ην εβξατθφ ζρνιείν.
4
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έρνπλ δηαηεξήζεη ηελ παιηά αξρηηεθηνληθή. ε πνιιά απφ απηά κπνξείο λα δηαθξίλεηο εβξατθά
ζχκβνια θαη επηγξαθέο πνπ δηαθνζκνχλ ηηο πξνζφςεηο ηνπο.
ηελ πεξηνρή απηή ζψδεηαη θαη ε εβξατθή πλαγσγή, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο ζην 3 ν Μέξνο
ηεο εξγαζίαο.

Η χριςτιανική κοινότητα
Ζ ρξηζηηαληθή θνηλφηεηα ηεο Βέξνηαο απνηεινχληαλ απφ Έιιελεο, έξβνπο, Βνχιγαξνπο θαη
«Λαηίλνπο», νη νπνίνη θαηνηθνχζαλ, θαηά θχξην ιφγν, εληφο ησλ ηεηρψλ ηεο πφιεο. Οη Έιιελεο
θαηνηθνχζαλ ζην βφξεην θαη αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πφιεο, ηνπο ρξηζηηαληθνχο καραιάδεο.
Κνηλσληθφ θέληξν ηνπ θάζε καραιά ήηαλ ε εθθιεζία ηνπ, πνπ ήηαλ θηηζκέλεο είηε θξπθά ζε
πεξίθιεηζηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο αλάκεζα ζε ζπίηηα είηε κε ηελ άδεηα ησλ θαηαθηεηψλ.
ηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα, ζηε Βέξνηα ππήξραλ 86 λανί θαη κνλαζηήξηα, ε ηεηρηζκέλε πφιε
δηαηεξνχζε ην κεζαησληθφ ραξαθηήξα ηεο θαη ην εκπνξηθφ ηκήκα ηεο, κε πνιπάξηζκα
θαηαζηήκαηα, ράληα θαη θιεηζηή αγνξά αλαπηχζζνληαλ θαηά κήθνο ηεο Κεληξηθήο νδνχ. Καηά
ηελ απειεπζέξσζε ηεο πφιεο ην 1912 θαηαγξάθνληαη 72 εθθιεζίεο, απφ ηηο νπνίεο
ιεηηνπξγνχζαλ νη 53. Οη ππφινηπεο 19 ήηαλ εξεηπσκέλεο απφ ηηο ππξθαγηέο πνπ πξνμελήζεθαλ
ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο παξαπάλσ λανχο ήηαλ ηδησηηθνί ή αλήθαλ
ζε ηδησηηθέο κνλέο. ήκεξα ζψδνληαη 48 βπδαληηλνί θαη κεηαβπδαληηλνί λανί, νη νπνίνη έρνπλ
ραξαθηεξηζηεί δηαηεξεηέα κλεκεία.

Η ζπλνηθία ηεο Μαθαξηώηηζζαο
Πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο ρξηζηηαληθέο ζπλνηθίεο ηεο Βέξνηαο ζην ΒΑ φξην ηεο ηεηρηζκέλεο
πφιεο, κε πνιινχο βπδαληηλνχο θαη κεηαβπδαληηλνχο λανχο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο μερσξίδνπλ
νη λανί ηνπ Υξηζηνχ θαη ησλ Κεξχθνπ θαη Ηνπιίηηαο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη λανί ηεο
πεξηνρήο απηήο είλαη θηίξηα κηθξψλ δηαζηάζεσλ, ιηηνί ζηελ εκθάληζε εμσηεξηθά θαη κε πινχζην
ηνηρνγξαθηθφ δηάθνζκν εζσηεξηθά.
ηελ πεξηνρή δηαηεξνχληαη επίζεο παιηέο θαηνηθίεο ηνπ 19νπ αηψλα ή ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ, κε
ηελ εκθαλή ιηζνδνκή ζην ηζφγεην θαη ηελ μπιφπεθηε θαηαζθεπή ζηνλ φξνθν κε ηηο
ραξαθηεξηζηηθέο πξνεμνρέο, ηα ζαρληζί.

Η ζπλνηθία ηεο Κπξηώηηζζαο
Ζ ζπλνηθία ηεο Κπξηψηηζζαο απνηειεί έλα ζαπκάζην δείγκα ησλ πνιπάξηζκσλ ρξηζηηαληθψλ
ζπλνηθηψλ πνπ καδί κε ηηο κνπζνπικαληθέο θαη ηελ εβξατθή ζπλνηθία (Μπαξκπνχηα) ζπλέζεηαλ
ηνλ αζηηθφ ηζηφ ζηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Δίλαη κία απφ ηηο πην θαινδηαηεξεκέλεο
πεξηνρέο ηεο πφιεο κε ειηθνεηδή πιαθφζηξσηα ζηελά δξνκάθηα θαη αδηέμνδα, ςειά θηήξηα,
αξρνληηθά θαη ιατθά ζπίηηα, θαη απιέο κε ςειφ πεξίβνιν.
ηελ πεξηνρή δηαηεξνχληαη πνιιέο βπδαληηλέο θαη κεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο, αλάκεζα ζηηο
νπνίεο μερσξίδνπλ ν Αγ.Βιάζηνο θαη ν Αγ.άββαο.
Οη παιηέο πέηξηλεο θαηνηθίεο, θηηζκέλεο ε κία πιάη ζηελ άιιε, καξηπξνχλ ηε ζπάληα
αξρηηεθηνληθή παξάδνζε ηεο πφιεο. Οη ζηέγεο κνηάδνπλ λα αθνπκπνχλ κεηαμχ ηνπο, ελψ νη
αξρηηεθηνληθέο πξνεμνρέο (ζαρληζηά) μεπξνβάιινπλ ζε δηαθνξεηηθά χςε δεκηνπξγψληαο κηα
εηθφλα εηδπιιηαθή. Δληππσζηαθά θηίξηα ηεο πεξηνρήο απνηεινχλ ην αξρνληηθφ αξάθνγινπ,
θηηζκέλν ζηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα, ην νπνίν πξφθεηηαη λα ζηεγάζεη ην ιανγξαθηθφ κνπζείν ηεο
πφιεο, θαη ην αξρνληηθφ Βιαρνγηάλλε, επί ηεο νδνχ Παηξηάξρε Ησαθείκ, θηηζκέλν ην 18ν αηψλα.
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ηηο παξπθέο ηεο ζπλνηθίαο ζπλαληάκε ην ζπγθξφηεκα ηνπ Γίδπκνπ Σνπξθηθνχ Λνπηξψλα.

Η ζπλνηθία ηεο Παλαγίαο Γεμηάο
Ζ ζπλνηθία ηεο Παλαγίαο Γεμηάο αλαπηχζζεηαη ζην αλαηνιηθφ φξην ηεο πφιεο, παξάιιεια κε
ηνλ Σξηπφηακν πνηακφ, αλάκεζα ζηηο νδνχο Γεκνζζέλνπο θαη Κεληξηθήο, θαη ζε άκεζε
γεηηλίαζε κε ηελ αγνξά. ηελ πεξηνρή ζψδνληαη ιατθά ζπίηηα θαη ειάρηζηνη λανί, φπσο ν
ελνξηαθφο λαφο ηεο Παλαγίαο Γεμηάο θαη νη λανί ηνπ Αγ.Νηθνιάνπ θαη ηεο Αγ.Παξαζθεπήο.
ηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Γνπδή θαη Κεληξηθήο ζψδεηαη ν πιάηαλνο, ζηνλ νπνίν νη Σνχξθνη
θξέκαζαλ ηνλ Μεηξνπνιίηε Βέξνηαο Αξζέλην θαη θάπνηνπο πξνθξίηνπο φηαλ θαηέιαβαλ
νξηζηηθά ηελ πφιε. Απέλαληη αθξηβψο βξίζθεηαη ν λαφο ηεο Παιαηάο Μεηξφπνιεο, ην
παιαηφηεξν θαη ζπνπδαηφηεξν κεζνβπδαληηλφ κλεκείν ηεο πφιεο. Δίλαη έλαο απφ ηνπο ηξεηο
ρξηζηηαληθνχο λανχο πνπ κεηαηξάπεθε ζε ηδακί, ην Υνπλθηάξ ηδακί, απφ ην νπνίν ζψδεηαη ν
κηλαξέο ηνπ ζην κεγαιχηεξν χςνο ηνπ. Ο λαφο ππέζηε θάπνηα θαηαζηξνθή απφ ππξθαγηά
παξαθείκελνπ θηηξίνπ ην 2009 θαη ζήκεξα βξίζθεηαη ππφ ζπληήξεζε.
ε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ Παιαηά Μεηξφπνιε, ΝΓ ηεο νδνχ Κεληξηθήο θαη επί ηεο νδνχ
Θεκηζηνθιένπο βξίζθεηαη ην Οξηά ηδακί, ην παιαηφηεξν ηδακί ηεο πφιεο.

16

3ο ΜΕΡΟ: Ιςτορικά κτίρια τησ Βέροιασ
Α. Κτίρια θρηςκευτικού χαρακτήρα
1. Μεληξεζέ Τδακί
Σν Σδακί ηνπ Μεληξεζέ βξίζθεηαη ζηε λφηηα πιεπξά ηεο Βέξνηαο,
ζηελ νδφ Μάξθνπ Μπφηζαξε, θνληά ζηελ πιαηεία Χξνινγίνπ θαη
δίπια απφ ην Βήκα ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ θαη ην 3ν θαη 14ν
δεκνηηθφ ζρνιείν. Δίλαη έλα απφ ηα δχν αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα
νζσκαληθήο αξρηηεθηνληθήο ηεκέλσλ πνπ απφκεηλαλ ζηε Βέξνηα 5, ην
νπνίν είλαη ην κεγαιχηεξν θαη ην αξηηφηεξν θαζψο ζψδεη αθέξαην ην
κηλαξέ ηνπ. Υηίζηεθε γχξσ ζηα 1850 πάλσ ζηα ζεκέιηα ηνπ ηδακηνχ
ηνπ Μνπζά Σζειεκπή.
ηε ζέζε ηνπ ζεκεξηλνχ ηδακηνχ ππήξρε πξνρξηζηηαληθφο βσκφο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά ηνπο
βπδαληηλνχο ρξφλνπο λαφο ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ Παχινπ θαη Πέηξνπ ή Παχινπ. Αλάκεζα ζηα
καξκάξηλα αγθσλάξηα ηεο εμσηεξηθήο πιεπξάο ηεο ηξίπιεπξεο βάζεο ηνπ κηλαξέ δηαθξίλεηαη
έλα ζε πεξίνπηε ζέζε κε δχν ζπιιαβέο αξραίαο ειιεληθήο επηγξαθήο: ΒΩ… ΔΤΝ… . Οη
εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηνλ ηφπν απηφ ππήξρε αξραίνο ειιεληθφο βσκφο
αθηεξσκέλνο ζηελ Δπλνκία. χκθσλα κε ηνλ κσακεζαλφ πεξηεγεηή Δβιηγηά Σζειεκπή, ν λαφο
απηφο κεηαηξάπεθε ζε ηδακί απφ ηνλ Μνπζά Σζειεκπή, γην ηνπ Κεξαπλνχ Υαλ 6, φηαλ θαηέιαβε
ηε Βέξνηα γχξσ ζην 1410-1413.
Σν ηδακί απηφ θαηεδαθίζηεθε γχξσ ζηα 1850 θαη κε ηα δηθά ηνπ θαη άιια πιηθά ρηίζηεθε ην
ηδακί πνπ ζψδεηαη ζήκεξα, ην γλσζηφ σο Σδακί Σζηάη-Λάηθ, ή Σδακί ηεο ζπλνηθίαο Μνπζάια ή
Σδακί ηνπ Μεληξεζέ ηεο ηνχξθηθεο ζπλνηθίαο Σζαγιαγίθ.. Ζ ιέμε «κεληξεζέο» ή «κελδξεζέο»
είλαη αξαβηθή θαη ζεκαίλεη ηεξνδηδαθηήξην, ηεξνζπνπδαζηήξην. Τπάξρεη κία καξηπξία πνπ
αλαθέξεη φηη δίπια ζην ηδακί ππήξρε έλα καθξφζηελν δηψξνθν θηίξην θνληά ζε κία ζεηξά απφ
κεγάια θππαξίζζηα, πνπ ιεηηνπξγνχζε σο κεληξεζέο θαη ν νπνίνο θάεθε ην 1924. Δπίζεο, ν
Δβιηγηά Σζειεκπή αλαθέξεη φηη δίπια ζην ηδακί ππήξρε θαη κνπζνπικαληθφ λεθξνηαθείν.
Αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ
α. Εξωτεπικά
Σν Σέκελνο ηνπ Μεληξεζέ αλήθεη ζηα ηδακηά ηνπξθηθήο ηερλνηξνπίαο. Απνηειείηαη απφ ηξία
κέξε: ην θπξίσο θηίξην, ηα δχν δσκάηηα δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο θπξίαο εηζφδνπ (πνπ κεηά ηελ
αλαθαίληζε ηνπ 2009 δελ ππάξρνπλ) θαη ην κηλαξέ. Σν θπξίσο θηίξην είλαη ηεηξάγσλν, θηηζκέλν
απφ πσξφιηζνπο. Ο κηλαξέο ηνπ ηδακηνχ είλαη ν κνλαδηθφο πνπ ζψδεηαη αθέξαηνο ζηελ πφιε.
Απνηειείηαη απφ πέληε κέξε: α) ηε βάζε, β) ην κεγάιν πχξγν, γ) ηνλ εμψζηε, δ) ην κηθξφ πχξγν
θαη ε) ηελ θνξπθή. Ζ βάζε είλαη ρηηζκέλε ε κηζή κέζα ζην πάρνο ηνπ ηνίρνπ θαη ε κηζή
εμσηεξηθά.
β. Εσωτεπικά
Ζ θχξηα είζνδνο ηνπ ηδακηνχ βξίζθεηαη ζηνλ πξνζάιακν θαη νδεγεί άκεζα ζηε κεγάιε
ηεηξάγσλε αίζνπζα. ηνλ ηνίρν ηεο θπξίαο εηζφδνπ αξηζηεξά, ππάξρεη έλα κηθξφ ζεσξείν, απ‟
φπνπ γηλφηαλ ην θήξπγκα ησλ κνπζνπικάλσλ. Αθξηβψο απέλαληί ηεο βξίζθεηαη ην κηρξάκπ,
δειαδή ε θφγρε πξνζεπρήο, ην νπνίν θέξεη δηαθφζκεζε κε κνπθαξλάο (γιππηά, δηαθνζκεηηθά,
5
6

Σν άιιν είλαη ην Οξηά ηδακί.
Πξφθεηηαη γηα ηνλ Βαγηαδήη Α΄ ηνλ Κεξαπλφ (1389-1402), ζνπιηάλν ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο.
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γεσκεηξηθά ζρήκαηα) θαη επηγξαθέο απφ ην Κνξάλη. Σν κηλκπέξ (ή κηκπάξ), δειαδή ν άκβσλαο
φπνπ ζηεθφηαλ ν ηκάκεο, δελ δηαζψδεηαη.
Ο ζφινο δηαζψδεη ηε δηαθφζκεζή ηνπ πνπ είλαη ε ζχλεζεο ζηα ηζιακηθά ηεκέλε: επηγξαθέο κε
απνζπάζκαηα απφ ην Κνξάλη, ζχκβνια θαη θπηφκνξθα ζρήκαηα.
ηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηνπ θηηξίνπ ππάξρνπλ ηέζζεξηο κηθξέο
ηνηρνγξαθίεο πνπ έρνπλ ζρήκα θαη κέγεζνο ίδην κε απηφ ησλ
παξαζχξσλ ηνπ ζφινπ θαη απεηθνλίδνπλ: ην ίδην ην Σδακί ηνπ
Μεληξεζέ, ηελ πεξηνρή ηνπ Βήκαηνο ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ,
έλαλ δξφκν πνπ νδεγεί ζε θάπνην ηέκελνο θαη, πηζαλφηαηα, ην
κπεδεζηέλη κε ηα ηδακηά Υνπλθηάξ θαη Οξηά.
Ο θσηηζκφο ηεο αίζνπζαο επηηπγράλεηαη κε ηνμνεηδή ή εκηθπθιηθά παξάζπξα, απφ ηα νπνία ηα
ηέζζεξα βξίζθνληαη ζηε βάζε ηνπ ζφινπ. Κάπνηα απφ απηά έρνπλ κεηαηξαπεί ζε πφξηεο.
Χπήση
Σν Σδακί ηνπ Μεληξεζέ ρξεζηκνπνηήζεθε σο ηεξφο ρψξνο ησλ κνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ηεο
Βέξνηαο κέρξη ηελ αλαγθαζηηθή αληαιιαγή ηνπο κεηά ην 1922. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ
παξαθείκελνπ κεληξεζέ, ηα καζήκαηα ησλ παηδηψλ γηλφηαλ ζην ηδακί.
Σν ηδακί, κεηά ηελ απειεπζέξσζε πεξηήιζε ζηελ πεξηνπζία ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη
αγνξάζηεθε απφ ηε Μεηξφπνιε Βέξνηαο 7 ην 1936 κε πξφηαζε ηνπ ηφηε Μεηξνπνιίηε
Πνιπθάξπνπ πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπεί ζε ρξηζηηαληθφ λαφ. Σνχην απνθεχρζεθε γηα
δηπισκαηηθνχο ιφγνπο. Γηα ρξφληα ρξεζηκνπνηήζεθε σο ρψξνο καζεκάησλ κνπζηθήο γηα ηελ
πξνζθνπηθή νκάδα ηεο πφιεο.
Ζ απνθαηάζηαζε – αλάπιαζε ηνπ ηεκέλνπο μεθίλεζε ην 2006, κεηά ηελ έληαμή ηνπ ζηα
Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απφ ην 2009 ιεηηνπξγεί σο «Auditorium
- Παχιεην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν» ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο Βέξνηαο, Νάνπζαο θαη Κακπαλίαο, φπνπ
ζην ρψξν ηνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο εθδειψζεηο ηεο Μεηξφπνιεο, αιιά θαη ησλ
παξαθείκελσλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ.

2. Οξηά Τδακί
Έλα απφ ηα πην αμηφινγα δείγκαηα νζσκαληθήο αξρηηεθηνληθήο πνπ
ζψδνληαη ζηελ πφιε ηεο Βέξνηαο είλαη ην Oξηά Σδακί, δειαδή
θεληξηθφ ηδακί. πσο θαλεξψλεη θαη ην φλνκά ηνπ, βξίζθεηαη ζην
θέληξν ηεο πφιεο, ζηε λεζίδα πνπ νξίδνπλ νη νδνί Κεληξηθήο,
Λεσλίδνπ θαη Θεκηζηνθιένπο. Καηά πάζα πηζαλφηεηα πξφθεηηαη γηα ην
ηδακί ηνπ ηζειεκπή ηλάλ Μπέε, πνπ εληππσζίαζε ηνλ Σνχξθν
πεξηεγεηή ηνπ 17νπ αηψλα Δβιηγηά Σζειεκπή ηφζν ψζηε λα ην
πεξηγξάςεη αλαιπηηθά. χκθσλα κε ρξνλφγξακκα πνπ βξέζεθε πάλσ απφ ηελ πχιε ηνπ, ην
ηδακί ρηίζηεθε ην έηνο 896 θαηά ηελ ηζιακηθή ρξνλνιφγεζε, πνπ αληηζηνηρεί ζην 1490 ή ην
1491.
Πξφθεηηαη γηα έλα απιφ, ηεηξαγσληθήο θάηνςεο,
κε πιεπξά 8 κέηξσλ, κνλφρσξν,
ηξνπινζθεπέο θηίζκα. Μπξνζηά απφ ηελ θχξηα είζνδν ππήξρε εληππσζηαθφ πξνζηψν
ζηεξηγκέλν ζε θίνλεο. ήκεξα ζψδεηαη κφλν έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ. O ζφινο ήηαλ θάπνηε
7

Σν πκβφιαην ηεο αγνξαπσιεζίαο έγηλε ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1936 ζην ζπκβνιαηνγξαθείν ηνπ Αλησλίνπ αξεθσζηή
(αξηζκ. ζπκβ. 31,14) κε πσιεηή ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο σο δηαρεηξίζηξηα ηεο αληαιιάμηκεο πεξηνπζίαο ηνπ
δεκνζίνπ θαη αγνξαζηή ηνλ Ηεξφ λαφ ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ. Σν ηίκεκα ήηαλ 150.000 δξρ. (Γαβξηειίδεο, 2009)
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θαιπκκέλνο κε θχιια κνιχβδνπ ηα νπνία αθαηξέζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟50. ηεξίδεηαη ζε
νθηαγσληθφ ηχκπαλν πνπ επηθάζεηαη ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ηνπ θηεξίνπ κέζσ ζθαηξηθψλ
ηξηγψλσλ θαη πάλσ ηνπ ππάξρνπλ νθηψ αλνίγκαηα, ελαιιάμ ηνμσηά θαη θπθιηθά.
Σν Oξηά Σδακί είλαη ρηηζκέλν κε πσξφιηζνπο κεγάινπ κεγέζνπο θαη
κάξκαξα, πνπ πξνέξρνληαη απφ παιαηφηεξα θηίζκαηα, βπδαληηλά θαη
αξραία. ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο νθηαγσληθήο βάζεο ηνπ ηξνχινπ
κάιηζηα ζψδεηαη θνκκάηη αξραίαο ειιεληθήο επηγξαθήο ζην νπνίν
δηαηεξνχληαη ραξαγκέλα ηξία θεθαιαία γξάκκαηα, ΚΗΚ, ηνπνζεηεκέλα
αλάπνδα. Ο θνξκφο ηνπ κηλαξέ αλαδεηθλχεηαη ράξε ζε έλα εληππσζηαθφ
κνηίβν πνπ ζπκίδεη θέληεκα θαη απνηειείηαη απφ ζπλερείο επάιιεινπο
ξφκβνπο θαη κε ζηαιαθηίηεο ζηε βάζε ηνπ εμψζηε. Ο εζσηεξηθφο
ηνηρνγξαθηθφο δηάθνζκνο πεξηιακβάλεη απνζπάζκαηα απφ ην Κνξάλη θαη
θπηηθφ δηάθνζκν.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ην ηδακί θηινμέλεζε μέλνπο ζηξαηηψηεο.
Σν 1938 ην κλεκείν θεξχρζεθε δηαηεξεηέν. Αξγφηεξα, ζε δηάθνξεο
ρξνληθέο πεξηφδνπο, ρξεζηκνπνηήζεθε σο θαηνηθία, εξγαζηήξη κνπζηθψλ
νξγάλσλ, καξκαξάδηθν θαη μπινπξγείν. Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ
θηεξίνπ είλαη κάιινλ θαθή παξά ηελ κεξηθή ζπληήξεζε πνπ έρεη ππνζηεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ.

3. Η Σπλαγσγή8
Ζ πλαγσγή βξίζθεηαη ζηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ
εζσηεξηθνχ ηεο εβξατθήο ζπλνηθίαο δίπια ζηελ φρζε ηνπ
Σξηπνηάκνπ. Υηίζηεθε αξρηθά ζηα κέζα ηνπ 16νπ αη.,
αιιά ε νξηζηηθή κνξθή ηνπ θηηξίνπ φπσο είλαη ζήκεξα
δηακνξθψζεθε ζηα κέζα ηνπ 18νπ αη. Δίλαη κία απφ ηηο πην
παιηέο ζπλαγσγέο ζηελ Διιάδα. Πιένλ, δελ
ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο ιαηξείαο παξά κφλν
πεξηζηαζηαθά.
χκθσλα κε ηελ αξραία εβξατθή παξάδνζε, νη ζπλαγσγέο έπξεπε λα ρηίδνληαη ζην πην
πςειφηεξν ζεκείν ηεο πφιεο, έμσ απφ ηα ηείρε ηεο πφιεο (γηα εχθνιε δηαθπγή) ή θνληά ζε
πδάηηλν ζηνηρείν (γηα ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο θαζαξηφηεηαο).
Μπαίλνληαο ζην θηίξην, ζηελ είζνδν δεμηά βιέπνπκε ην κεδνπδά, φπνπ νη Δβξαίνη αθνπκπνχζαλ
ην θεθάιη ηνπο γηα λα πάξνπλ ηε ζεία επινγία. Αξηζηεξά ηεο εηζφδνπ, πάλσ ζην πεξβάδη ηνπ
παξαζχξνπ βξίζθεηαη έλα θαζειάθη κε ηα θαπέια πνπ θνξάλε νη Δβξαίνη θαηά ηελ πξνζεπρή.
Σα θαπέια απηά ζπκβνιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ Θενχ.
Σα ρξψκαηα θαη ηα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηελ νξνθή είλαη ηα απζεληηθά. Οη
ηνίρνη ηεο πλαγσγήο πξηλ ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν είραλ δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζκφ, ήηαλ
ζθνχξν κπιε, ην ρξψκα πνπ ζπλαληάκε ζηνπο θίνλεο ηνπ ρψξνπ. ήκεξα έρνπλ ρξψκα γαιάδην,
8

Γχξσ ζην 50-51 κ.Υ. ήξζε ζηε Βέξνηα ν Απ.Παχινο κε ην ίια θαη ηνλ Σηκφζεν θαη θήξπμε ην Δπαγγέιην ζηνπο Δβξαίνπο
θαη ζηνπο εηδσινιάηξεο ηεο πφιεο. Τπάξρνπλ αλαθνξέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε πλαγσγή ησλ Δβξαίσλ θαη ν ρψξνο πνπ
θήξπηηε ν Απφζηνινο Παχινο ζηηο άιιεο θπιέο ήηαλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. Ζ παξάδνζε ιέεη φηη ν ρψξνο απηφο ήηαλ ην ζεκείν
φπνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ην γλσζηφ κλεκείν ηνπ «Βήκαηνο ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ», ζηελ νδφ Μαπξνκηράιε. Έλα ζηνηρείν
πνπ καξηπξεί φηη ζηελ πεξηνρή απηή ππήξρε πλαγσγή είλαη φηη δίπια απφ ην Βήκα ππήξρε θφγρε ε νπνία εμαιείθηεθε ην
1924 (Υηνλίδεο, 1960). Πάλησο, δελ είλαη ηεθκεξησκέλν αξραηνινγηθά εάλ ε ζπλαγσγή ήηαλ ρηηζκέλε ζην ζεκείν ηνπ
Βήκαηνο.
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ρξψκα πνπ επηιέρζεθε θαηά ηελ αλαπαιαίσζή ηεο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, ππφ ηελ
επζχλε θαη ηηο νδεγίεο ελφο ξαβίλνπ απφ ην Μαξφθν, νπφηε έρεη επηξξνή απφ ηε δηαθφζκεζε
ησλ ζπλαγσγψλ ηεο Β.Αθξηθήο.
Σέζζεξηο θίνλεο ζην θέληξν ηνπ ρψξνπ νξίδνπλ ην Βήκα (Σεβά), φπνπ βξίζθεηαη έλα έπηπιν
πίζσ απφ ην νπνίν ζηεθφηαλ ν ξαβίλνο θαη νη ςάιηεο ηεο πλαγσγήο δηαβάδνληαο δηάθνξεο
πξνζεπρέο θαη πξαγκαηνπνηνχζαλ θάπνηεο ηειεηνπξγίεο.
ηνλ αλαηνιηθφ ηνίρν βξίζθεηαη ην Δράι, ν πην ηεξφο ρψξνο ηεο
πλαγσγήο, φπνπ θπιάζζνληαλ νη θχιηλδξνη ηνπ Νφκνπ, δειαδή ε
Παιαηά Γηαζήθε ζε πάππξνπο, νη νπνίνη έβγαηλαλ κφλν ζε πνιχ κεγάιεο
γηνξηέο. Σα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ Δράι είλαη απζεληηθά,
εκπλεπζκέλα απφ ηελ ηζπαληθή παξάδνζε θαη θνπιηνχξα. Δίλαη δειαδή
ηζπαληθά κνηίβα πνπ ζπλαληά θαλείο ζε ζπλαγσγέο ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο
Πνξηνγαιίαο. ην εζσηεξηθφ ηνπ ην Δράι ήηαλ επελδπκέλν εμνινθιήξνπ
κε ρξπζφ. Σν Δράι ζθαιηδφηαλ κε θιεηδί. Σελ επζχλε θχιαμεο ησλ
θπιίλδξσλ είρε ν εθάζηνηε ξαβίλνο.
Μπξνζηά απφ ην ηειεπηαίν ζθαινπάηη ηνπ Δράι βξίζθεηαη έλα μχιηλν
έπηπιν πνπ ρξεζίκεπε γηα ηελ ηνπνζέηεζε αγηαζκνχ θαη θεξηψλ. Γίπια
απφ ην Δράι ππάξρεη κία καξκάξηλε επηγξαθή φπνπ αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηα επεξγεηψλ ηεο
πλαγσγήο. Παξαδίπια, βξίζθεηαη κία άιιε καξκάξηλε επηγξαθή φπνπ αλαγξάθνληαη νη Γέθα
Δληνιέο ηνπ Νφκνπ (Μσπζή).
Αλάκεζα ζην Δράι θαη ζην Σεβά, δεμηά θαη αξηζηεξά βξίζθνληαη
θαξέθιεο φπνπ θάζνληαλ νη πηζηνί. Αθξηβψο απφ πάλσ βξίζθεηαη
κηα εληππσζηαθά δηαθνζκεκέλε νξνθή κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα ζε
έληνλα ρξψκαηα ηνπ θφθθηλνπ, ηνπ πξάζηλνπ, ηνπ κπιε θαη ηνπ
θίηξηλνπ. ηα ηέζζεξα ζεκεία ηεο νξνθήο ζπλαληάκε ηέζζεξηο
επηγξαθέο. Πξφθεηηαη γηα ηηο ηξεηο ηεξέο πφιεηο ησλ Δβξαίσλ, ηελ
Ηεξνπζαιήκ, ηε Υεβξψλα θαη ηελ Σζθαη (αθέλη), ελψ ε ηέηαξηε αλαθέξεηαη ζηελ πφιε πνπ
θηινμελεί ηε πλαγσγή, ηε Βέξνηα.
ην λφηην ηνίρν (αξηζηεξά ηνπ Σεβά), ππάξρνπλ ηξία θαθαζσηά
παξάζπξα. Πξφθεηηαη γηα ηνλ παιαηφ γπλαηθσλίηε, ν νπνίνο ήηαλ
ελεξγφο κέρξη θαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟40. Πξνεγνπκέλσο
φκσο, ε ζπλαγσγή είρε επεθηαζεί ιφγσ ηεο πιεζπζκηαθήο
αχμεζεο θαη είρε δηακνξθσζεί θαη ν λεψηεξνο γπλαηθσλίηεο ν
νπνίνο βξίζθεηαη αθξηβψο απέλαληη. Πξφθεηηαη γηα έλα
ππεξπςσκέλν παηάξη κε θαθαζσηφ πιέγκα. Οη γπλαηθσλίηεο
είραλ εμσηεξηθή είζνδν θαη έμνδν, αθνχ νη γπλαίθεο δελ
επηηξέπνληαλ λα κπνπλ ζην ρψξν ηεο πλαγσγήο. ηνλ
γπλαηθσλίηε-παηάξη ζπλαληάκε θαη ηα κνλαδηθά δέθα (10) δηαζσζέληα ζξαλία ηνπ εβξατθνχ
ζρνιείνπ θαη ηελ έδξα-ηξαπέδη ηνπ δαζθάινπ.
Αθξηβψο πάλσ απφ ηα ηξία θαθαζσηά παξάζπξα ηνπ παιαηνχ γπλαηθσλίηε βξίζθεηαη ε
αλαπαξάζηαζε ηνπ Νανχ ηνπ νινκψληα. ηελ αξραία εβξατθή παξάδνζε δελ ππήξραλ
ζπλαγσγέο παξά κφλν έλαο λαφο, ν λαφο ηνπ νινκψληα. Οη ζπλαγσγέο ρηίζηεθαλ ζηε ζπλέρεηα
θαη κεηά ηελ ηξίηε θαηαζηξνθή ηνπ Νανχ, απφ ηνπο Δβξαίνπο πνπ έθπγαλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο
Παιαηζηίλεο θαη θαηνίθεζαλ ζε δηάθνξα κέξε ηεο Μεζνγείνπ, φπσο ζηε Μεζνπνηακία, ζηε
Β.Αθξηθή, ζηε Ν.Δπξψπε, πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ έλαλ ρψξν ζπγθέληξσζεο, ιαηξείαο
αιιά θαη ζξεζθεπηηθήο αλαθνξάο ζ‟ απηφλ ηνλ λαφ. Γηφηη πάληνηε νη Δβξαίνη έρνπλ έλα κφλν
φλεηξν: λα μαλαρηίζνπλ ηνλ Ναφ ηνπ νινκψληα.
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Ζ νξνθή πίζσ απφ ην Σεβά, είλαη δηαθνζκεκέλε κε ζηνηρεία πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηελ θνπιηνχξα ησλ ηζπαληθψλ δηαθνζκεηηθψλ
κνηίβσλ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη απζεληηθά.
ηνλ ηνίρν πίζσ απφ ην Σεβά βιέπνπκε ζε αλαπαξάζηαζε ηελ
Δπηάθσηε Λπρλία ή θαηά ηα εβξατθά Μελνξά (Menorah), ην πην
ηεξφ ζχκβνιν ησλ Δβξαίσλ, φπσο έρνπλ νη ρξηζηηαλνί ηνλ ζηαπξφ.
Οη επηά ιπρλίεο ζπκβνιίδνπλ ηνλ ήιην, ηε ζειήλε θαη ηνπο θχξηνπο πιαλήηεο, ιάκπνληαο ζην
θφηνο ηνπ Απχζκελνπ Υάνπο θαη ηεο Μαηαηφηεηαο ηεο Τιηθήο Εσήο.
ηελ παιηά πλαγσγή ηα παξάζπξα ήηαλ βηηξφ, θάηη πνπ αλακέλεηαη λα γίλεη ζε επηθείκελε
αλαδηακφξθσζε. Σν ππάξρνλ δάπεδν ηνπνζεηήζεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟30.
Σν ππφγεην ηεο πλαγσγήο εμππεξεηνχζε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λεθξψλ. Δθεί δειαδή
κεηέθεξαλ ηνπο λεθξνχο, γηαηί θαηά ηελ εβξατθή παξάδνζε νη λεθξνί δελ έκελαλ πνηέ ζην ζπίηη.
Μεηαθέξνληαλ ζηνλ ππφγεην ρψξν ηεο πλαγσγήο, φπνπ ε Δπηηξνπή Νεθξψλ θξφληηδε ηφζν γηα
ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ λεθξνχ φζν θαη γηα ηελ θεδεία.
ήκεξα ε πλαγσγή είλαη θαηά βάζε θιεηζηή, δελ είλαη επηζθέςηκε. Αλακέλεηαη λα
δηακνξθσζεί ν θχξηνο ρψξνο θαη ην ππφγεην θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο κνπζείν.

4. Ο λαόο ηεο Αλαζηάζεσο ηνπ Χξηζηνύ
Ο λαφο ηεο Αλαζηάζεσο ηνπ Υξηζηνχ βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Μεηξνπφιεσο θαη
Κνληνγεσξγάθε. πσο καο πιεξνθνξεί ε θηεηνξηθή επηγξαθή ζηελ θεληξηθή ζχξα εηζφδνπ,
θηίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηψλα απφ ηνλ Ξέλην Φαιηδά θαη ηε
ζχδπγφ ηνπ Δπθξνζχλε. Ήηαλ νηθνγελεηαθή εθθιεζία.
Ο λαφο είλαη πνιχ κηθξφο θαη έρεη έλαλ κφλν ρψξν κε ηξείο
εηζφδνπο θαη μχιηλε ζηέγε. ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα
πξνζηίζεηαη ζην λαφ έλα θιεηζηφ πεξίζησν ζηε βφξεηα, δπηηθή
θαη λφηηα πιεπξά, ην νπνίν θαηά ηελ αλαζηήισζε ηνπ λανχ
αληηθαηαζηάζεθε κε αλνηρηφ ηνμσηφ πεξίζησν.
Οη ηνηρνγξαθίεο ηνπ λανχ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1314 έσο ην
1727. Ζ αξρηθή δηαθφζκεζε ηνπ λανχ έγηλε απφ ηνλ δσγξάθν
Γεψξγην Καιιηέξγε, ν νπνίνο αλήθε ζηε καθεδνληθή ζρνιή, ην 1314/5.
Σν εζσηεξηθφ ηνπ λανχ είλαη δσγξαθηζκέλν ζε ηξεηο δψλεο:
1) Ζ θάησ δψλε πεξηέρεη δχν ζθελέο απφ ηε δσή ηνπ Υξηζηνχ θαη θάπνηεο νιφζσκεο
αγηνγξαθίεο αγίσλ.
2) Ζ κεζαία δψλε πεξηέρεη ηνπο ηέζζεξηο Δπαγγειηζηέο, αγγέινπο, αγίνπο, πξνθήηεο θαη
απηνθξάηνξεο ηνπ Βπδαληίνπ.
3) Ζ πάλσ δψλε, ε πην ελδηαθέξνπζα, έρεη ζθελέο απφ ηνλ ενξηαζηηθφ θχθιν ηνπ
Γσδεθαφξηνπ, ηνπ Κχθινπ ησλ Παζψλ θαη ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηφθνπ.
ηελ θφγρε ηνπ λανχ απεηθνλίδεηαη ε Θενηφθνο ε Πιαηπηέξα
κε δχν αγγέινπο. Δληππσζηαθή είλαη θαη ε Αγία Σξάπεδα,
θηηαγκέλε απφ κάξκαξα αξραηνειιεληθήο πξνέιεπζεο
πηζαλφηαηα.
ην εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ δπηηθνχ θαη λφηηνπ ηνίρνπ ηνπ
λανχ απεηθνλίδνληαη κνξθέο λεθξψλ, νιφζσκνη άγηνη, ε
ηαχξσζε, ε Έγεξζε ηνπ Λαδάξνπ, ε Θενηφθνο κε ηε Μαξία
πλαδπλή πνπ ηελ νδεγεί πξνο ηνλ Υξηζηφ.
.
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Ο λαφο απνηειεί κλεκείν πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Βέξνηαο θαη είλαη αλνηθηφο θαζεκεξηλά
γηα ηνπο επηζθέπηεο.

5. Ο λαόο ησλ αγίσλ Κεξύθνπ θαη Ινπιίηηαο
Ο λαφο απηφο βξίζθεηαη ζηελ νδφ Κνληνγεσξγάθε, πνιχ θνληά ζηελ εθθιεζία ηνπ Υξηζηνχ,
ζηε κέζε κηαο ζπζηάδαο ζπηηηψλ κε πεξίθιεηζηε απιή. Κηίζηεθε ζηα κέζα ηνπ 14 νπ αηψλα θαη
ππήξμε θαζνιηθφ κνλήο, φπσο καζαίλνπκε απφ έλα γξάκκα ηνπ παηξηάξρε Αλησλίνπ Γ΄, ηνπ
έηνπο 1395.
ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή ν λαφο ήηαλ ν κνλαδηθφο ζηαπξνεηδήο
εγγεγξακκέλνο κε ηξνχιν. Γχξσ ζηα ηέιε ηνπ 16νπ αηψλα, ν
ηξνχινο αληηθαηαζηάζεθε απφ μχιηλε ζηέγε θαη πξνζηέζεθε ην
πεξίζησν. ηε βάζε ηεο ζηέγεο δηαθξίλνπκε αξραηνειιεληθά
κάξκαξα. ηελ θάηνςε εκθαλίδεη ηε κνξθή ηεηξαγψλνπ, απφ ην
νπνίν εμέρνπλ νη εκηεμαγσληθέο εμσηεξηθά θφγρεο ηνπ ηεξνχ, ηεο
πξφζεζεο θαη ηνπ δηαθνληθνχ, πνπ θέξνπλ πινχζην
θεξακνπιαζηηθφ δηάθνζκν. ηελ φςε ηεο θφγρεο ηνπ ηεξνχ ζρεκαηίδεηαη κε πιίλζνπο ε
επηγξαθή: ΔΠΗΚΟΠ(ΟΝ) ΜΑΚΑΡΗΟΝ, ν νπνίνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ επίζθνπν Μαθάξην ηεο
γεηηνληθήο πξνο ηε Βέξνηα επηζθνπήο Κακπαλίαο (1351) θαη αξγφηεξα κχξλεο.
Δίλαη έλαο απφ ηνπο ειάρηζηνπο λανχο ζηελ Διιάδα θαη ν κνλαδηθφο ζηε Βέξνηα πνπ δηαηεξεί
ην καξκάξηλν βπδαληηλφ ηέκπιν ηνπ.
Οη ηνηρνγξαθίεο ηνπ λανχ ρξνλνινγνχληαη ηνλ 14ν, 15ν θαη 16ν
αηψλα. ηελ θφγρε ηνπ ηεξνχ εηθνλίδνληαη ε Θενηφθνο (1589) θαη
ζε κηα δεχηεξε δψλε αξθεηνί επίζθνπνη άγηνη. Οη επηθάλεηεο ηνπ
θπξίσο λανχ ρσξίδνληαη ζε ηξεηο δψλεο, φπνπ παξηζηάλνληαη
ζθελέο ηνπ Γσδεθαφξηνπ θαη ηνπ βίνπ ηνπ Πξνθήηε Ζιία (πάλσ
θαη κεζαία δψλε). ηε ρακειφηεξε δψλε απεηθνλίδεηαη ζεηξά
νιφζσκσλ αγίσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη άγηνη πξνζηάηεο ηεο
εθθιεζίαο, Κήξπθνο θαη Ηνπιίηηα.
Σνηρνγξαθίεο ηνπ ηέινπο ηνπ 15νπ αηψλα ππάξρνπλ ζε κέξνο ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ
δπηηθνχ θαη ηνπ λφηηνπ ηνίρνπ ηνπ αξρηθνχ λανχ. ην δπηηθφ ηνίρν απεηθνλίδνληαη, ζε δχν
δψλεο, ε Κάζνδνο ζηνλ ΄Αδε, ε Βάπηηζε, ε Θενηφθνο κε ηελ αγία Ηνπιίηηα θαη ηνλ άγην Κήξπθν
θαη ε αγία Αηθαηεξίλε, ζην λφηην ηνίρν, ζε κία δψλε, νη άγηνη Μαξίλα, Ησάλλεο ν Πξφδξνκνο,
Αζαλάζηνο (εηθ.14), ν αξράγγεινο Μηραήι θαη νη άγηνη Νηθφιανο, Γεκήηξηνο, Υξηζηφθνξνο θαη
Παηάπηνο.
Ο λαφο ιεηηνπξγεί κφλν ηελ εκέξα πνπ γηνξηάδνπλ νη άγηνη πξνζηάηεο ηεο, ζηηο 15 Ηνπιίνπ.

β. χολεία
1. Τν Διιεληθό Γπκλάζην (Γεκαξρείν)
Σν θηίξην άξρηζε λα ρηίδεηαη ην 1906 πξνθεηκέλνπ λα ζηεγάζεη ην
Ζκηγπκλάζην αξξέλσλ, φηαλ ε Βέξνηα ήηαλ αθφκε ζθιαβσκέλε απφ
ηνπο Οζσκαλνχο. Δγθαηληάζηεθε ην 1908 κε ηελ παξνπζία ησλ
ηνπξθηθψλ αξρψλ. Μέρξη ην 1908 πνπ θηίζηεθε ην λέν θηίξην, ην
Ζκηγπκλάζην ζηεγαδφηαλ ζε θηίξην ζηνλ θήπν ηεο Μεηξφπνιεο θη
αξγφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζπίηη ηεο Μπζηξινχδαο ή
ηεθαλνιέζαο. Γηα ηελ αλέγεξζή ηνπ δαπαλήζεθαλ πεξίπνπ 1.200
ρξπζέο ηνπξθηθέο ιίξεο πνπ θαιχθζεθαλ απφ ζπλεηζθνξέο ησλ Διιήλσλ ρξηζηηαλψλ ηεο πφιεο.
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ηαλ ήηαλ ζρνιείν, ζηελ είζνδφ ηνπ ππήξρε κία επηγξαθή κε ρξπζά γξάκκαηα πνπ έιεγε:
«Διιεληθφλ Γπκλάζηνλ – Διιεληθήο Κνηλφηεηαο Βέξνηαο».
Λεηηνχξγεζε σο ζρνιείν κέρξη ην 1995. Απφ ην 2001, κεηά ηελ αλαθαίληζή ηνπ, ζηεγάδεη ην
Γεκαξρείν ηεο πφιεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν θαη
ζηξαηψλαο Δπδψλσλ. ηνλ Α΄ παγθφζκην πφιεκν επηηάρζεθε απφ ην Γαιιηθφ ζηξαηφ.

2. Τν ηνπξθηθό ζρνιείν (3ν & 14ν Γεκνηηθό Σρνιείν Βέξνηαο)
Σν 3ν θαη 14ν Γεκνηηθφ ρνιείν Βέξνηαο βξίζθεηαη ζηε ζεκεξηλή
νδφ Μάξθνπ Μπφηζαξε, απέλαληη απφ ηελ Πιαηεία Χξνινγίνπ.
Ζ αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ άξρηζε ην 1909 απφ ηνπο Σνχξθνπο, ζε
αληαγσληζκφ κε ηνπο Βεξνηψηεο νη νπνίνη έρηηζαλ ην 1906 ην
Διιεληθφ Γπκλάζην (ζεκεξηλφ Γεκαξρείν).
Σν θηίξην εμαθνινχζεζε λα ιεηηνπξγεί σο ηνχξθηθν ζρνιείν θαη κεηά
ηελ απειεπζέξσζε ηεο πφιεο ην 1912. Χο ειιεληθφ δεκνηηθφ
ζρνιείν ρξεζηκνπνηήζεθε κεηά ην 1924. ηελ αξρή ζηέγαζε ην 3ν Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ζηε
ζπλέρεηα θαη ην 4ν . Σν 3ν Γεκνηηθφ ρνιείν ήηαλ ζηνλ επάλσ φξνθν θαη ην 4ν Γεκνηηθφ
ρνιείν ζηνλ θάησ.
ηε δεθαεηία ηνπ 1950, νη εκηππφγεηεο αίζνπζεο ρξεζίκεπαλ σο απνζήθεο θαπζφμπισλ γηα ηηο
αλάγθεο ηεο ζέξκαλζεο. Τπήξραλ επίζεο καγεηξεία γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηψλ (ζπζζίηην κε
γάια, ςσκί, βνχηπξν, ηπξί θαη κνπξνπλέιαην). Ζ απιή ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ ε ζεκεξηλή πάλσ
απιή θαη ν ρψξνο ηνπ Βήκαηνο ηνπ Απ.Παχινπ, απφ ηελ νπνία πεξλνχζε πνηακάθη. Ζ θάησ
απιή ήηαλ ε απιή ηνπ ηδακηνχ θαη δξφκνο πξνο ην Σζεξκέλη. Ζ ζεκεξηλή νδφο Μάξθνπ
Μπφηζαξε ζηακαηνχζε ζην ηδακί, απ‟ φπνπ ηα ιηγνζηά απηνθίλεηα, ηα θάξα θαη ηα δψα
έζηξηβαλ πξψηα δεμηά θαη κεηά αξηζηεξά γηα λα βγνπλ ζην Σζεξκέλη. Αθνινπζνχζαλ δειαδή ηε
ζεκεξηλή νδφ Απ.Παχινπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο ην ζρνιηθφ θηίξην δηαηήξεζε ηε ρξήζε ηνπ. Καηά ηνλ
εκθχιην πφιεκν ην ππφγεην ρξεζηκνπνηήζεθε σο θπιαθή γηα πξνζσξηλή θξάηεζε πνιηηηθψλ
θξαηνπκέλσλ. Ζ πξψηε αίζνπζα δεμηά ζηνλ πξψην φξνθν ρξεζίκεπε σο γξαθείν ηεο
αζηπλνκίαο.
Πξφθεηηαη γηα έλα ηξηψξνθν εθιεθηηζηηθφ θηίξην κε θεξακνζθεπή. Γηα ηελ αλέγεξζή ηνπ,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ πέηξεο απφ ηνλ ηζηνξηθφ πχξγν ηεο Βαζίιηζζαο Βεξγίλαο πνπ βξηζθφηαλ
δίπια απφ ην Γηθαζηηθφ Μέγαξν (εξείπηα ηνπ πχξγνπ ζψδνληαη αθφκε), απφ ηα γχξσ ηείρε, απφ
ηνλ πχξγν ηνπ Χξνινγίνπ θαη ηα παιαηά θάζηξα ηεο πεξηνρήο.
Ζ θάηνςή ηνπ έρεη ζρήκα «Γ» κε έλα παξάγσλν ζηελ εζσηεξηθή γσλία ηνπ, κε ζπκκεηξία ζηηο
φςεηο θαη κε έληνλεο επηδξάζεηο ηνπ Νενθιαζηθηζκνχ θαη ηνπ Μπαξφθ.

γ. Διοικητικά κτίρια
Τν Γηνηθεηήξην (Γηθαζηηθό Μέγαξν)
Σν θηίξην πνπ θηίζηεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο θαηνρήο ηεο πφιεο
θαη ρξεζίκεπζε σο δηνηθεηήξην, απνηειεί
ζήκεξα ην Γηθαζηηθφ Μέγαξν ηεο πφιεο.
Βξίζθεηαη ζηελ πην γλσζηή πιαηεία ηεο, ηελ Πιαηεία Χξνινγίνπ ή Ραθηηβάλ. ηε ζέζε
απηή, ζηηο 16 Οθησβξίνπ ηνπ 1921 ε Βέξνηα παξαδφζεθε απφ ηνλ Σνχξθν δηνηθεηή ζηνλ
ειιεληθφ ζηξαηφ.
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Πξφθεηηαη γηα έλα λενθιαζηθφ θηίξην ηνπ ηέινπο ηνπ 19 νπ θαη
ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ,αηψλα πνπ αλαπηχρζεθε ζηηο
ηνπξθνθξαηνχκελεο πεξηνρέο. Σν νζσκαληθφ δηνηθεηήξην ηεο
Βέξνηαο φπσο θαη ηα αληίζηνηρα, εθιεθηηζηηθά δηνηθεηήξηα ηεο
Θεζζαινλίθεο θαη ησλ εξξψλ θαλεξψλνπλ δηαθνξεηηθή
αληηκεηψπηζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ δεκνζηψλ θηηξίσλ. Ζ
αξρηηεθηνληθή απηή είλαη επηβιεηηθή κε ιακπξφ εζσηεξηθφ &
εμσηεξηθφ δηάθνζκν. Δίλαη δηψξνθν θηίζκα κε θεξακνζθεπή θαη έρεη νξζνγσληθή θάηνςε
κε δηάζξσζε ζε ζρήκα ζηαπξνχ. Ζ θχξηα είζνδν ηνλίδεη κε ην καξκάξηλν θιηκαθνζηάζην.
ήκεξα ην θηίξην ζηεγάδεη ηα δηθαζηήξηα ηεο Βέξνηαο.
Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1983 ην δηθαζηηθφ κέγαξν Βέξνηαο ραξαθηεξίζηεθε σο έξγν ηέρλεο
θαη ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν. Σν δηθαζηηθφ κέγαξν ηεο Βέξνηαο είλαη άκεζα
ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηζηνξία ηεο, δεδνκέλν φηη ζηεγάδεη, απφ ηελ επνρή ηεο
απειεπζέξσζεο ηεο Μαθεδνλίαο κέρξη θαη ζήκεξα ηελ ίδηα ιεηηνπξγία.

δ. Λουτρά
Τα Γίδπκα Λνπηξά ηνπ Σηλάλ Tuzci [Αιαηά] ή Τζηο Χακάκ
ην θέληξν ηεο Βέξνηαο ζψδνληαη ζήκεξα, ζε ζρεηηθά θαιή
θαηάζηαζε, ηα Γίδπκα Λνπηξά ηνπ ηλάλ Tuzci (Αιαηά),
νλνκαζία πνπ πξνέξρεηαη απφ ην φλνκα ηνπ ηδξπηή θαη θαηέιεμε
παξαθζαξκέλε ζε Σζηο Υακάκ σο ζήκεξα. Ζ ρξνλνινγία
θαηαζθεπήο ηνπο είλαη άγλσζηε, παιαηφηεξε σζηφζν ηνπ 1640,
έηνο πνπ ππέζηεζαλ ζπληήξεζε ζχκθσλα κε γξαπηή καξηπξία.
πλέρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ σο ινπηξά κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1930.
Σα Γίδπκα Λνπηξά ηεο Βέξνηαο απνηεινχληαη απφ ην αλδξηθφ θαη ην γπλαηθείν ηκήκα, φκνηα σο
πξνο ηε κνξθή ηνπο, ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπο δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία, γεγνλφο ζην νπνίν
νθείιεηαη θαη ε νλνκαζία ηνπ ινπηξνχ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζπκπιέγκαηνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο
φηη πξφθεηηαη γηα ηα κνλαδηθά δίδπκα ινπηξά ζηα νπνία ην γπλαηθείν θαη ην αλδξηθφ ηκήκα
εκπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο αλαπηχζζνληαο ζρήκα Γ κε ηζφπιεπξα κέξε. Σφζν ην γπλαηθείν, φζν
θαη ην αλδξηθφ ηκήκα απνηεινχληαη απφ ηξεηο βαζηθνχο ρψξνπο: ηα απνδπηήξηα, ην ριηαξφ
δηακέξηζκα θαη ην ζεξκφ δηακέξηζκα ζε άκεζε ζρέζε κε ην ρψξν ηνπ θιηβάλνπ. Δπηπξφζζεηα,
ζηα ινπηξά ηεο Βέξνηαο ζψδνληαη θαη ππφθαπζηα, ρακειφο ππφγεηνο ρψξνο θάησ απφ ην δάπεδν
φπνπ θπθινθνξνχλ ηα αέξηα παξάγνληαη απφ ηελ εζηία ηεο θσηηάο θαη ζεξκαίλνπλ σο
ππνδαπέδηα ζέξκαλζε ηνλ ρψξν. Οη ρψξνη απηνί δεκηνπξγνχληαη κε ηελ ππεξχςσζε ησλ
δαπέδσλ θαη ηελ βνήζεηα ζηπιίζθσλ.
Καη ζηα δχν ηκήκαηα ηνπ δίδπκνπ ινπηξψλα ν κεγάινο ρψξνο ησλ απνδπηεξίσλ ζηεγάδεηαη κε
εκηζθαηξηθφ ζφιν, θαηαζθεπαζκέλν απφ νπηφπιηλζνπο πνπ έρνπλ κεγάιε αληνρή, απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζηελ εληαηηθή θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζηηο ζνισηέο
θαηαζθεπέο. ζνλ αθνξά ηνλ εζσηεξηθφ δηάθνζκν ηνπ ρακάκ, εθηφο απφ ηα ςεθηδσηά πνπ
ζψδνληαη ζηα απνδπηήξηα ηνπ αλδξηθνχ ηκήκαηνο, ίρλε ζην ζφιν ηνπ ίδηνπ ρψξνπ απνθαιχπηνπλ
πσο ππήξρε επίρξηζκα δηαθνζκεκέλν κε θπηηθά κνηίβα. Σα αλδξηθά ινπηξά ήηαλ ιίγν
κεγαιχηεξα, πην πξνζεγκέλα θαη είραλ πινπζηφηεξε δηαθφζκεζε απφ ηα γπλαηθεία. Σα Γίδπκα
Λνπηξά ηνπ ηλάλ ηνπ Αιαηά θεξχρηεθαλ δηαηεξεηέα ην 1963 θαη ππέζηεζαλ εξγαζίεο
ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980. Σν 1995, ην κλεκείν
πεξηήιζε ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαζηήξην
ζπληήξεζεο βπδαληηλψλ ηνηρνγξαθηψλ (απφ ηελ 11ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ).
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4ο Μέροσ: Οι εντυπώςεισ μασ
«Άιιε κηα ζρνιηθή ρξνληά έθηαζε ζην ηέινο ηεο. κσο απηή ε ρξνληά δελ είλαη κηα
ζπλεζηζκέλε, αιιά κηα μερσξηζηή γηαηί απηή ρξνληά απηή είλαη ε ηειεπηαία ζην δεκνηηθφ.
Φέηνο, ινηπφλ, ε ηάμε καο έθαλε έλα project κε ζέκα «Ηρλειαηψληαο ηε Βέξνηα». Με ηελ
επθαηξία απηή, επηζθεθηήθακε πνιιά ηζηνξηθά κλεκεία ηεο πφιεο καο. Βέβαηα, γηα λα ηα
γλσξίζνπκε θαιχηεξα ρξεηαζηήθακε ηε βνήζεηα θάπνησλ αλζξψπσλ. ια ήηαλ ππέξνρα, φκσο
ζα πξνηηκνχζα απηή ε ρξνληά λα θξαηνχζε ιίγν παξαπάλσ.»
Αξαπίδνπ Θενπνχια
«Φέηνο ε θπξία καο κάο πξφηεηλε λα θάλνπκε έλα πξφγξακκα γηα ηε Βέξνηα ζηα νζσκαληθά
ρξφληα. Δπηζθεθηήθακε εθθιεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ θαηά ηα νζσκαληθά ρξφληα θαη κάζακε
πνιιά πξάγκαηα γηα ηε Βέξνηα. Πην πνιχ κνπ άξεζε φηαλ ήξζε ν δάζθαινο ηεο θπξίαο, ν θχξηνο
Θσκάο Γεκεηξάθεο, θαη καο κίιεζε γηα ην ζρνιείν καο. Μαο είπε φηη θάησ απφ απηφ ππάξρνπλ
ζήξαγγεο (ζηνέο) θαη φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ δηάθνξα κλεκεία φπσο ηάθνη θιπ. Πεξάζακε
πνιχ θαιά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα ήζεια λα έρσ ηελ επθαηξία λα ην
μαλαθάλσ.»
Γεσξγηάδεο ηξάηνο.
«Γεληθά, απηφλ ην ρξφλν πέξαζα πνιχ σξαία. Πήγακε ζε πνιιά κέξε. Δίκαη πνιχ ραξνχκελνο
γηαηί έκαζα πάξα πνιιά πξάγκαηα γηα ηε δσή παιηά. Μάζακε γηα ηα ηδακηά ηεο Βέξνηαο θαη γηα
ηα ηδακηά ησλ Ησαλλίλσλ. Καιέζακε ηνλ θχξην Γαβξηειίδε θαη καο κίιεζε γηα πάξα πνιιά
πξάγκαηα. Πέξαζα πνιχ σξαία απηφλ ην ρξφλν θαη έκαζα πάξα πνιιά.»
Γηαλλφπνπινο Αληψλεο
«Φέηνο αζρνιεζήθακε κε έλα project πνπ ην νλνκάζακε “Ηρλειαηψληαο ηε Βέξνηα”. Μ‟ απηφ
ην πξφγξακκα κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα κάζσ γηα ηελ ηζηνξία ηεο Βέξνηαο αιιά θαη ησλ
κλεκείσλ ηεο. Δπίζεο, κπφξεζα λα επηζθεθηψ θαη λα δσ πψο είλαη απφ θνληά. Σψξα πνπ
ηειείσζε ην project μέξσ αξθεηά απφ ηελ ηζηνξία ηεο Βέξνηαο φπσο θαη ησλ ηζηνξηθψλ
κλεκείσλ ηεο. Δίκαη ραξνχκελνο πνπ ζπκκεηείρα ζ‟ απηφ ην πξφγξακκα θαζψο θαη
επραξηζηεκέλνο, δηφηη ε ρξνληά πέξαζε ηφζν γξήγνξα θαη σξαία πνπ δελ πηζηεχσ φηη θηάζακε
ζην ηέινο.»
Εειηαζθνχδεο Ηζίδσξνο
«Φέηνο ε ηάμε καο πινπνίεζε έλα πξφγξακκα ζην νπνίν είρακε ηελ επθαηξία λα δνχκε θαη λα
κάζνπκε γηα ηα ηζηνξηθά κλεκεία ηεο πφιεο καο. Δπηζθεθηήθακε ηνπο ρψξνπο απηνχο θαη
μελαγεζήθακε απφ θάπνηνπο αλζξψπνπο. Μπνξεί λα θνπξαζηήθακε θαη λα δνπιέςακε ζθιεξά,
αιιά ηειηθά βγάιακε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Πέξαζα πάξα πνιχ σξαία!
Σν παξάπνλφ κνπ είλαη πσο θάπνηεο ρψξεο, νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζηελ επξαζηαηηθή
ζπλεξγαζία, δελ „αλέβαζαλ‟ νχηε έλα θείκελν ή κηα θσηνγξαθία ζρεηηθά κε ην ζέκα.»
Ναζαλαήι Γηψξγνο
«Σε θεηηλή ρξνληά ζπκκεηείρακε ζε έλα επξαζηαηηθφ πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο ζρνιείσλ κε
ζέκα “Historical Building Pictures”, δειαδή „εηθφλεο ηζηνξηθψλ θηηξίσλ‟. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο απηνχ, επηζθεθηήθακε ην Μεληξεζέ ηδακί, ην Γηθαζηηθφ κέγαξν, ην Γεκαξρείν,
ηηο εθθιεζίεο ηνπ Υξηζηνχ θαη ησλ αγίσλ Κεξχθνπ θαη Ηνπιίηηαο θαη ηε ζπλαγσγή ησλ
Δβξαίσλ.
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Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ θ. Κνπξνπδίδε Υάξε, ηνλ θ. Θσκά Γεκεηξάθε, ηνλ θ. Θσκά
Γαβξηειίδε, ηελ θ. Βάζσ Μάληα θαη ηελ θπξία καο, ηελ θ. Αξίζηε Κνπθνπξίθνπ.»
Οπηζεηάξεο Άγγεινο
«Φέηνο κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα γλσξίζσ θαιχηεξα ηε Βέξνηα ράξε ζηελ θ. Αξίζηε. Έκαζα
πνιιά πξάγκαηα πνπ δελ ήμεξα. Γηα παξάδεηγκα, πήγακε ζηελ Μπαξκπνχηα θαη επηζθεθηήθακε
ηε ζπλαγσγή. Θα πξνηηκνχζα απηή ε ρξνληά λα θξαηνχζε ιίγν πεξηζζφηεξν, γηα λα γλσξίζνπκε
αθφκε πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γηα ηελ πφιε καο.»
Παλαγησηίδνπ Μηραέια.
«Νηψζσ πνιχ ελζνπζηαζκέλε γηαηί καο δφζεθε ε επθαηξία λα επηζθεθηνχκε πνιιά κλεκεία,
ηδακηά θαη εθθιεζίεο. Πνιινί άλζξσπνη καο μελάγεζαλ θαη ηνπο είκαζηε επγλψκνλεο. Πνιιά
απφ απηά δελ ηα γλσξίδακε, πφζν κάιινλ θαη ηελ ηζηνξία ηνπο. Δπηζθεθηήθακε ην δεκαξρείν,
ην δηθαζηήξην, ηελ εθθιεζία ηνπ Υξηζηνχ, ηε ζπλαγσγή, ηνπο δίδπκνπο ινπηξψλεο, ην Οξηά
ηδακί, ην Μεληξεζέ ηδακί θαη άιια ρίιηα δπν κέξε.
Ήηαλ κηα μερσξηζηή ρξνληά γηαηί κάζακε πνιιά απφ ηελ ηζηνξία ηεο Βέξνηαο.»
Σζαινπρίδνπ ηεθαλία-Διενλψξα
«Φέηνο ζηελ Σ΄ ηάμε θάλακε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο. Μνπ άξεζαλ νη εξγαζίεο πνπ θάλακε γηα
ηα αμηνζέαηα θαη ηα κλεκεία ηεο πφιεο, πνπ καο βνήζεζαλ θάπνηνη άλζξσπνη λα βξνχκε
θαηλνχξηεο πιεξνθνξίεο γη‟ απηά, πνπ ηα παξνπζηάζακε κε ηε βνήζεηα ησλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ.»
Σζαλάθαο Κσλζηαληίλνο
«Δίκαη πεξήθαλε πνπ δσ ζηε Βέξνηα γηαηί είλαη κία πφιε κε κεγάιε ηζηνξία. Φέηνο, κε ηε
βνήζεηα ηεο δαζθάιαο καο θ. Αξίζηεο Κνπθνπξίθνπ, καο δφζεθε ε επθαηξία λα επηζθεθηνχκε
πνιιά απφ ηα ηζηνξηθά ηεο κλεκεία. Έηζη, γλσξίζακε πνιιά απφ απηά θαη κάζακε πφηε
ρηίζηεθαλ θαη γηαηί. Ννκίδσ φηη απηή ηε ρξνληά έκαζα θαη γλψξηζα πνιιά γηα ηελ πφιε ζηελ
νπνία δσ. Ήηαλ κηα ηέιεηα εκπεηξία θαη επραξηζηψ ηελ θπξία κνπ γηα ηελ πξσηνβνπιία απηή.
Κάηη ηέηνην γίλεηαη γηα πξψηε θνξά ζην ζρνιείν καο θαη ειπίδσ λα ζπλερηζηεί.»
Σζαξηζή Διέλε
«Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θεηηλήο ζρνιηθήο ρξνληάο, είρακε ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπκε γηα ηα
ηζηνξηθά κλεκεία ηεο πφιεο καο. ‟ απηά ηα κλεκεία θαη θηίξηα, μελαγεζήθακε απφ πνιινχο
ηζηνξηθνχο θαη ζπνπδαίνπο αλζξψπνπο ηεο πφιεο καο. ζα ηζηνξηθά κλεκεία γλψξηζα θέηνο, κε
εληππσζίαζαλ ην εάλ πην πνιχ απφ ην άιιν.»
Σζέα Λίλα
«Φέηνο κε ηελ ηάμε κνπ επηζθεθηήθακε πνιιά θηήξηα φπνπ δελ είρακε πάεη πνηέ. Πήγακε ζην
Μεληξεζέ ηδακί, ζηε ζπλαγσγή, ζηε Μπαξκπνχηα θαη ζε πνιιά άιια κέξε. Μάζακε γηα ηνπο
ηξεηο πνιηηηζκνχο ηεο Βέξνηαο, ηνπο νζσκαλνχο, ηνπο εβξαίνπο θαη ηνπο ρξηζηηαλνχο. Απηφ ην
πξφγξακκα νλνκάζηεθε «Ηρλειαηψληαο ηε Βέξνηα». Πήξακε πνιιέο πιεξνθνξίεο,
μελαγεζήθακε, παξνπζηάζακε. Φέηνο πέξαζα σξαία.»
Σζηακήηξνο Γηάλλεο-Αληψλεο
«ηηο αξρέο ηεο ζρνιήο ρξνληάο, απνθαζίζακε κε ηελ θπξία καο λα θάλνπκε κηα εξγαζία πάλσ
ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζηε Βέξνηα. Κάλακε πεξηπάηνπο ζηηο ηξεηο ζπλνηθίεο ηεο
Βέξναηο, ηελ εβξατθή, ηελ νζσκαληθή θαη ηε ρξηζηηαληθή. Ήηαλ κηα θαληαζηηθή εκπεηξία!
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Κάπνηεο θνξέο θνπξαδφκαζηαλ αιιά ην δηαζθεδάζακε πνιχ. Πηζηεχσ πσο έγηλε κηα ππέξνρε
δνπιεηά.»
Φηιφζνγινπ Βαζίιεο
«ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο απηήο ρξνληάο, ε ηάμε κνπ πινπνίεζε έλα ηζηνξηθφ πξφγξακκα πνπ
ην νλφκαζε «Ηρλειαηψληαο ηε Βέξνηα». Σν πξφγξακκα απηφ είρε σο ζηφρν λα κάζνπκε γηα ηελ
πφιε ζηελ νπνία δνχκε. Κη έηζη αξρίζακε… Δπηζθεθηήθακε πνιιά ηζηνξηθά θηίξηα, κεξηθά απφ
ηα νπνία πήξακε εηδηθή άδεηα γηα λα κπνχκε κέζα, θαιέζακε ηζηνξηθνχο λα καο κηιήζνπλ θαη
απαληήζνπλ ζηα δηάθνξα εξσηήκαηά καο, ςάμακε ζηα βηβιία θαη αθνχ καδέςακε ηελ
απαξαίηεηε χιε θηηάμακε δηάθνξα Power Point, ηα νπνία ηα αλαξηήζακε ζηε ζπγθεθξηκέλε
ηζηνζειίδα δηαδηθηπαθήο ζπλεξγαζίαο επξαζηαηηθψλ ζρνιείσλ.
Πηζηεχσ φηη ήηαλ έλαο πνιχ σξαίνο ηξφπνο γηα λα κάζνπκε γηα ηελ πφιε καο. Αιιά επίζεο,
θαηά ηε γλψκε κνπ, είρε θαη κεξηθά θελά. Γηα παξάδεηγκα, δελ επηζθεθηήθακε ην αξραηνινγηθφ
κνπζείν. Παξ‟ φια απηά, ήηαλ πνιχ θαιφ!»
Φηινζίδεο ηαχξνο
«Σε ρξνληά απηή επηζθεθηήθακε πνιιά θηίξηα, απφ ηα νπνία ηα πεξηζζφηεξα δελ ήηαλ
επηζθέςηκα. κσο κεηά απφ πνιιέο πξνζπάζεηεο θαηαθέξακε λα ηα επηζθεθηνχκε. Δγψ, ν
ηαχξνο θαη ν Γηάλλεο-Αληψλεο αζρνιεζήθακε κε ην Μεληξεζέ ηδακί. Σν θηίξην πνπ κε
εληππσζίαζε πην πνιχ ήηαλ ε εθθιεζία ηνπ Υξηζηνχ. Διπίδσ θαη ε επφκελε έθηε ηάμε λα έρεη
ηελ επθαηξία λα ηα επηζθεθηεί!»
Υαηδεαληψλνγινπ Γεκήηξεο

«Ήηαλ κηα πξσηφγλσξε εκπεηξία γηα φινπο καο. Γλσξίζακε πάξα πνιιά γηα ηελ ηζηνξία ηεο
Βέξνηαο, ζίγνπξα φκσο δελ εμαληιήζακε ην ζέκα. Ζ έθπιεμε φισλ καο ήηαλ ε επίζθεςε ζε
ρψξνπο φπνπ θαζεκεξηλά πεξλνχζακε απφ κπξνζηά ηνπο θαη καο ήηαλ αδηάθνξνη. Θεσξψ πσο
νη ζηφρνη ησλ πξνγξακκάησλ επηηεχρζεθαλ. Σα παηδηά απέθηεζαλ ηζηνξηθφ ιφγν, αλαθάιπςαλ
ίρλε πνιηηηζκψλ κέζα ζηελ πφιε, θαιιηέξγεζαλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, αχμεζαλ ηελ
επίγλσζή ηνπο γηα ηελ πνιππνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηεο πφιεο, ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ηζηνξηθέο
πεγέο θαη ηηο Νέεο Σερλνινγίεο πξνθεηκέλνπ λα ζπλζέζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, ζπλεξγάζηεθαλ
γηα ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, πξφβαιιαλ ηα κλεκεία ηεο πφιεο ηνπο ζην Γηαδίθηπν
ζπκκεηέρνληαο ζε ζχκπξαμε ειεθηξνληθψλ θνηλνηήησλ. Μα πάλσ απφ φια αγάπεζαλ ηελ πφιε
ηνπο!
Σψξα πνπ ηειεηψλνπκε θαη ζε ιίγεο κέξεο ζα απνραηξεηηζηνχκε, εχρνκαη θαη ειπίδσ θάπνηνη
απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηέο κνπ λα ζπλερίζνπλ λα αλαθαιχπηνπλ ηελ πφιε ηνπο. Ζ
ηζηνξία ηεο είλαη αλεμάληιεηε θαη αμίδεη ηνλ θφπν λα αζρνιεζείο καδί ηεο!»
Κνπθνπξίθνπ Αξίζηε
δαζθάια
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Χάρτησ 1: υνοικίεσ

ΠΗΓΗ: Μαργηέ, Α. & Μαηζθάλε, Α., 2005
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Χάρτησ 2: Μνημεία τησ πόλησ

ΒΤΕΑΝΣΗΝΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΑ ΜΝΖΜΔΗΑ
σηήξαο Υξηζηφο
Άγηνη Κήξπθνο θαη Ηνπιίηηα
Άγηνο ηέθαλνο
Άγηνο Γεψξγηνο ν Μηθξφο
Αγία Παξαζθεπή
Άγηνο Νηθφιανο Μαθαξηψηηζζαο
Παλαγία Βαγγειίζηξα
Άγηνη Θεφδσξνη
Παλαγία Παιηνθνξίηηζζα
Άγηνο Γεκήηξηνο
Μηθξνί Άγηνη Αλάξγπξνη
Παλαγία Γνξγνεπήθννο
Παλαγία Βαζηιηθή
Άγηνο Βιάζηνο
Άγηνο Αλδξέαο Κπξηψηηζζαο
Άγηνο άββαο Κπξηψηηζζαο
Παλαγνχδα ή Τπαπαληή
Υξηζηφο Παληνθξάησξ
Παλαγία Φαλεξσκέλε
Μεηξνπνιηηηθφο Ναφο Απνζηφισλ Πέηξνπ θαη Παχινπ
Παλαγία Γεμηά
Άγηνο Νηθφιανο Παλαγίαο Γεμηάο
Παιαηά Μεηξφπνιε
Υξηζηφο Αληηθσλεηήο
Πξνθήηεο Ζιίαο
Αγία Άλλα
Δλ. Ναφο Αγ.Γεσξγίνπ
Άγηνο Αλδξέαο ελ. Αγ.Γεσξγίνπ
Άγηνο ππξίδσλ
Άγηνο Νηθφιανο άξρνληα Καινθξαηά
Άγηνο Πξνθφπηνο
Παλαγία Υαβηαξά
Άγηνο Νηθφιανο κνλαρνχ Άλζηκνπ
Άγηνο Γεψξγηνο άξρνληα Γξακκαηηθνχ
Τπαπαληή
Μέγαο Θενιφγνο
Αγία Άλλα

Άγηνο Παηάπηνο θαη αξραηνινγηθφο ρψξνο
Άγηνο Νηθφιανο Φαξάο
Αξραηνινγηθφο ρψξνο Αγίνπ Ησάλλε
Μεηακφξθσζε σηήξνο
Παλαγία Πεξίβιεπηνο
Άγηνο Βαζίιεηνο
Μεγάινη Άγηνη Αλάξγπξνη
Άγηνο Νηθφιανο ηεο Γνχξλαο
ΟΘΩΜΑΝΗΚΑ ΜΝΖΜΔΗΑ
Γίδπκνο Λνπηξψλαο
Σδακί Μαρκνχη Σζειεκπή
Μεληξεζέ ηδακί
Οξηά ηδακί
ΜΟΤΔΗΑ
50. Λανγξαθηθφ
51. Βπδαληηλφ
52. Αξραηνινγηθφ
53. Ηζηνξίαο θαη Μαθεδνληθνχ Αγψλα

ΑΛΛΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ
54. Γεκαξρείν
55. Βήκα Απνζηφινπ Παχινπ
56. 3ν Γεκνηηθφ ρνιείν
57. Γηθαζηηθφ Μέγαξν
58. πλαγσγή
59. Άγηνο Αληψληνο
60. Άγηνη Αλάξγπξνη
61. Βπδαληηλφο πχξγνο

ΠΗΓΗ: Θεοιογίδοσ Κιεοπάηρα, 2008.
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Χάρτησ 3: Οθωμανικά μνημεία

ΠΗΓΗ: Μαργηέ, Α. & Μαηζθάλε, Α., 2005
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