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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Γειτονιά: 1. είναι το σύνολο από γειτονικά σπίτια 2. οι γείτονες είναι
ορισμός του Λεξικού για το Σχολείο και το Γραφείο του Γ. Μπαμπινιώτη. Όμως
σίγουρα για τον καθένα μας η γειτονιά έχει μια «άλλη» σημασία. Ο καθένας μας
όταν λέει «η γειτονιά μου» σκέφτεται πολλά και διαφορετικά πράγματα.
Αυτά τα διαφορετικά πράγματα θελήσαμε να γνωρίσουμε και να
παρουσιάσουμε ο ένας στον άλλο μέσα στην τάξη μας αλλά και σε μαθητές από
άλλα σχολεία.
Αφορμή στάθηκε η συμμετοχή της τάξη μας στο πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ της
Τράπεζας Κύπρου, που είχε φέτος θέμα: «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ».
Δουλέψαμε με διάθεση για να γνωρίσουμε τη γειτονιά μας, πως ήταν στο
παρελθόν, πώς είναι τώρα και πώς τη θέλουμε να είναι στο μέλλον.
Γνωρίσαμε και μιλήσαμε με ανθρώπου της γειτονιά μας και μάθαμε
πράγματα τα οποία δεν ξέραμε και ούτε μπορούσαμε να τα φανταστούμε.
Μάθαμε για ευκαιρίες που χάθηκαν. Είδαμε τη ζωή της γειτονιάς μας στο
παρελθόν μέσα από τα λόγια των μεγάλων και θα θέλαμε να μπορούσαμε να
συνδυάσουμε τη ζωή του παρελθόντος με τη ζωή του σήμερα.
Συγκινηθήκαμε ακούγοντας τους ηλικιωμένους να λένε: «Τότε είχαμε
συμπόνια, ο ένας γείτονας πονούσε τον άλλο, τώρα γινήκαμε ξένοι, γινήκαμε
ξένοι. Αν ένας δεν μπορούσε, όλοι πηγαίναμε την Κυριακή να τον
βοηθήσουμε». Και να εκφράζουν το παράπονο για την αποξένωση που υπάρχει
σήμερα.
Με το τέλος της εργασίας τους θεωρήσαμε ότι άξιζε τον κόπο να την
κάνουμε ένα μικρό «βιβλιαράκι», ώστε να θυμόμαστε τον τρόπο που
εργαστήκαμε αλλά και να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν άλλα παιδιά για να
γνωρίσουν τη γειτονιά μας τον ΠΡΟΜΗΘΕΑ.
Στην εργασία μας τα διάφορα κείμενα είναι χωρισμένα σε ομάδες θεμάτων,
ανάλογα με το θέμα στο οποίο αναφέρονται. Τα ονόματα των παιδιών της κάθε
ομάδας είναι γραμμένα με αλφαβητική σειρά.
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ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς συζητούσαμε για το θέμα με το οποίο θα
ασχολούμαστε στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης τη χρονιά αυτή. Υπήρχαν
αρκετές προτάσεις και έντονος προβληματισμός. Τότε μας έκανε πρόταση ο
διευθυντής του σχολείου να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ της
Τράπεζας Κύπρου με θέμα «Η Γειτονιά μας». Το θέμα ήταν ενδιαφέρον και
έτσι πήραμε την απόφαση να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ και έτσι να
μάθουμε για τη γειτονιά μας περισσότερα πράγματα.
Συζητήσαμε για τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε και δημιουργήσαμε
το ιστόγραμμα της εργασίας μας.

Αποφασίσαμε να επισκεφτούμε διάφορα μέρη της γειτονιάς μας, να τα δούμε
προσεχτικά, να συζητήσουμε με ανθρώπους της γειτονιάς μας και να
συλλέξουμε πληροφορίες για το κάθε μέρος ξεχωριστά. Τις Πληροφορίες θα τις
βρίσκαμε από το διαδίκτυο, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροια από τους
ανθρώπους της γειτονιάς μας αλλά και από τους γονείς μας και του παππούδες
και τις γιαγιάδες μας να μας μιλήσουν για τη γειτονιά μας στο παρελθόν ή για
να βρουν πληροφορίες για μέρη που δυσκολεύονταν οι μαθητές να βρουν.
Στη συνέχεια χωρισμένοι σε ομάδες θα ετοιμάζαμε ένα κείμενο για το κάθε
αξιόλογο μέρος της γειτονιάς μας.
Κάποια κείμενα τα γράψαμε όλοι μαζί στην τάξη, ενώ τα περισσότερα τα
ετοίμαζε η κάθε ομάδα και τα παρουσίαζε στην τάξη. Οι υπόλοιποι μαθητές
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άκουγαν με προσοχή την παρουσίαση και στη συνέχεια συζητούσαμε το κείμενο.
Αν χρειαζόταν μετά τη συζήτηση να γίνουν κάποιες αλλαγές η ομάδα τις έκανε.
Οι ομάδες ήταν διαφορετικές
κάθε φορά που αλλάζαμε θέμα.
Όλοι οι μαθητές δούλευαν με
όρεξη και διάθεση. Όλοι ήθελαν
να μάθουν περισσότερα για τη
γειτονιά τους. Οι περισσότεροι
έφεραν πληροφορίες για τα μέρη
που ήταν υπεύθυνοι. Η κάθε
ομάδα είχε άλλους ρυθμούς, όμως
η διάθεση δεν έλειπε από καμιά
ομάδα. Το πρόβλημα ήταν ότι η
εργασία γινόταν τις τελευταίες ώρες της σχολικής ημέρα με αποτέλεσμα κάποιες
φορές τα παιδιά να είναι πολύ κουρασμένα
Ταυτόχρονα ετοιμάζαμε και κείμενα για το
πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ και τα παρουσιάζαμε στα
άλλα δυο σχολεία με τα οποία συνεργαζόμαστε.
Γνωρίζαμε έτσι γειτονιές και από άλλα μέρη της
Ελλάδας και παίρναμε ιδέες για τη δική μας
εργασία.
Κατά τη διάρκεια της εργασία μας
πραγματοποιήσαμε επισκέψεις στα εξής μέρη της
γειτονιάς μας:
 Στον Προφήτη Ηλία
 Βόλτα δίπλα στον Τριπόταμο
 Στο ΚΑΠΗ, όπου μάθαμε για τη
γειτονιά μας στο παρελθόν
 Στο Κέντρο Μέριμνας Ατόμων Με
Ειδικές Δεξιότητες
 Σε όλα τα σχολεία του Προμηθέα
 Βόλτα στα πάρκα και τις παιδικές
χαρές του Προμηθέα
Στα μέρη που επισκεφτήκαμε βγάζαμε
φωτογραφίες,
παίρναμε
συνεντεύξεις,
παρατηρούσαμε και ανακαλύπταμε ομορφιές αλλά και προβλήματα της και
φυσικά παιχνίδι σε μια από τις παιδικές χαρές που επισκεφτήκαμε.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας αποφασίσαμε για κάποια θέματα να μην
ασχοληθούμε με αυτά ενώ προσθέσαμε κάποια άλλα που θεωρήσαμε ότι είχαν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας.
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Ιδιαίτερη στιγμή για την εργασία μας ήταν όταν κληθήκαμε να λάβουμε
μέρος στο 4ο Μαθητικό Συνέδριο
Πληροφορικής
και
να
παρουσιάσουμε την εργασία μας.
Όλοι οι μαθητές παρουσίασαν τον
τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και
της δυνατότητες που προσφέρει η
τεχνολογία για επικοινωνία και
συνεργασία με άλλα σχολεία από
άλλα μέρη της Ελλάδας.
Μέσα από την εργασία γνωρίσαμε
καλύτερα τη γειτονιά μας, μάθαμε
κομμάτια από την τοπική ιστορία και
γνωρίσαμε καλύτερα ο ένας τον άλλο και μάθαμε να συνεργαζόμαστε .
Στο τέλος αποφασίσαμε να ενώσουμε την εργασία σε ένα μικρό
«βιβλιαράκι» με τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε και να προσθέσουμε και
κάποια κομμάτια από την εργασία μας στο πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ.
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ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Αλγκούλ Ανέστη
Απόσογλου Νικόλαος
Αραμπατζή Ιφιγένεια
Βαλαβάνη Σουλτάνα- Αναστασία
Βαρακλής Ευγένιος
Γκαλτσίδης Γεώργιος
Εκατό Αθανάσιος
Ιγνατιάδου Μαρία
Κηριμκιρίδης Χρήστος
Λαζαρίδης Λάζαρος
Μωυσίδου Βασιλική
Ντέλλας Κων/νος
Παπαδοπούλου Ευθαλία
Ρουζίντση Ευφροσύνη
Σαπουντζόγλου Κων/νος
Σαρηούστα Αναστασία
Τζιμόπουλος Γεώργιος
ΤιμαμοπούλουΑναστασία
Τσιάμης Μιχαήλ
Τσιαπάρα Αργυρώ
Τσουλτιδου Μαρία
Χανέλη Αιμιλία Ασπασία
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Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΒΟΛΤΑ ΣΤΟΝ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ
ΕΒΡΑΙΙΚΑ ΜΝΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ
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Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΣ: Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Ο Προμηθέας είναι συνοικία της
Βέροιας και βρίσκεται στα δυτικά της
πόλης. Βρίσκεται ανάμεσα στον
Τριπόταμο και στο Λιανοβρόχι, τα δυο
ποτάμια της Βέροιας. Βορειοδυτικά
φτάνει ως τον Προφήτη Ηλία και νότια
ως τo 8ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας. Η
επιφάνεια του είναι σχεδόν επίπεδη.
Το κέντρο του Προμηθέα είναι στα
Εβραίικα Μνήματα. Εκεί παλιά ήταν το
εβραϊκό νεκροταφείο. Σήμερα είναι
αθλητικό κέντρο και χώρος για να παίζουν τα παιδιά. Εκεί υπάρχει και το
κτίριο του Κέντρο Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
Κοντά στα Εβραίικα Μνήματα
υπάρχουν
τα
περισσότερα
καταστήματα του Προμηθέα ( σούπερ
μάρκετ,
ταβέρνες,
φαρμακεία,
βιβλιοπωλείο κλπ). Από τον ίδιο χώρο
ξεκινάει και η λαϊκή αγορά της
Βέροιας.
Ακολουθώντας πορεία προς τα
νότια επί της οδού Ακροπόλεως, θα
συναντήσουμε αριστερά μας το
Σύλλογο Κιβωτιανών Ημαθίας και ο
Μορφωτικός Σύλλογος Προμηθέας. Σε μικρή απόσταση από το Μορφωτικό
Σύλλογο του Προμηθέα, στη διασταύρωση των οδών Ακροπόλεως και
Πύρρου υπάρχει παιδική χαρά, όπου παίζουν τα παιδιά της γειτονιάς.
Απέναντι από την παιδική χαρά χτίζεται η νέα υπάρχει γέφυρα με χρήματα
που έδωσαν οι αδερφοί Κούσιου.
Απέναντι από στη παιδική χαρά, στην
οδό Φιλώτα 13 υπάρχει η Ακαδημία –
Σχολή
Ποδοσφαίρου
«Ο
Μακεδόνας».
Στην
οδό
Πύρρου
θα
ο
συναντήσουμε το 2
Γυμνάσιο
Βέροιας. Είναι ένα σύγχρονο σχολείο
με μεγάλη αυλή.
Συνεχίζοντας την πορεία μας τα
νότια θα συναντήσουμε στην οδό
ο
Ημαθίωνος το 8 Δημοτικό Σχολείο Βέροιας και το Ειδικό Σχολείο Βέροιας.
Στο πίσω μέρος του σχολείου υπάρχει μια μικρή παιδική χαρά.
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Στην οδό Βουλγαροκτόνου στο ύψος του σχολείου υπάρχει ένα μικρό
παρκάκι. Είναι ένα όμορφο πάρκο με παγκάκια, βρυσούλα και πολλά φυτά.
Προχωρώντας σε μικρή απόσταση μπορούμε
να δούμε τον Τριπόταμο και τη Γέφυρα του
Σταυρού. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τα
αιωνόβια πλατάνια και το ποτάμι.
Συνεχίζοντας τον περίπατό μας δυτικά θα
φτάσουμε σε ένα μεγάλο πάρκο με παιδική χαρά.
Στο πάρκο αυτό τελειώνει ο Προμηθέας. Από το
πάρκο βλέπουμε το άλλο ποτάμι της γειτονιάς
μας,
το
Λιανοβρόχι. Είναι ένα μικρό ποταμάκι
γεμάτο δέντρα. Απέναντι από το πάρκο
είναι το 7ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων.
Συνεχίζοντας τη βόλτα μας θα
συναντήσουμε το δεύτερο πάρκο δίπλα στο
Λιανοβρόχι. Είναι σε 3 επίπεδα και στο
βάθος βλέπεις και ακούς τα νερά του
ποταμού. Υπάρχει και μια βρύση για να
ξεδιψάνε οι περαστικοί. Δυστυχώς κάποιοι
έχουν ρίξει σκουπίδια κάτω από το πάρκο.
Φτάνοντας στην οδό Τραπεζούντας θα βρούμε μια παιδική χαρά. Είναι σε
άριστη κατάσταση με καινούρια παιχνίδια.
Σε λίγο φτάνουμε στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε, στα Εβραίικα
Μνήματα. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας προς τα βόρεια. Σε 100 μέτρα θα
συναντήσουμε το σχολείο μας, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας, που είναι το
μεγαλύτερο σχολείο της πόλης μας.
Μπροστά στο σχολείο μας ο δρόμος χωρίζεται σε δυο άλλους δρόμους. Η
οδός Αμπελοκήπων που οδηγεί στον Προφήτη Ηλία, στο χωριό Κομνήνιο και
στη Μονή Πέλεκαν.
Στη γειτονιά αυτή υπάρχουν
πολλά καινούρια σπίτια και μένουν
οι περισσότεροι μαθητές της τάξης
μας.
Ακολουθώντας
το
δεύτερο
δρόμο θα βρεθούμε στον Τριπόταμο.
Μπορούμε να ακολουθήσουμε τη
διαδρομή δίπλα στο ποτάμι. Είναι
φανταστική, το ποτάμι, η παλιά
γειτονιά της Μπαρμπούτας, οι ήχοι
του νερού και των πουλιών, τα
αρώματα των φυτών, όλα τέλεια.
Αυτή είναι η συνοικία μας, ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ
Ο παλιός συνοικισμός του
Προμηθέα βρισκόταν αμέσως μετά
το ποτάμι, ανάμεσα στις οδούς
Τραπεζούντος,
Αμισού,
Ακροπόλεως, Θερμοπυλών και
Αργυρουπόλεως. Πριν το 1914 στον
Προμηθέα έμεναν μερικές φτωχές
μουσουλμανικές οικογένειες. Αυτές
οι οικογένειες ήταν πρόσφυγες.
Αυτό
τον
συνοικισμό
τον
αποκαλούσαν «Μαντζίρικα» που
σημαίνει προσφυγικά.
Σ’ αυτή τη γειτονιά σύμφωνα με πληροφορίες παλιά ζούσαν Χριστιανοί
τους οποίους έδιωξαν οι Τούρκοι, επειδή βοήθησαν τον Καρατάσο στην
επανάσταση του 1822.
Τα σπίτια του οικισμού ήταν περίπου 15. Ήταν χαμηλοτάβανα και ισόγεια
εκτός από ένα που ήταν διώροφο. Τα περισσότερα σπίτια είχαν αυλές. Στoν
οικισμό υπήρχε ένας αιωνόβιος πλάτανος, που στη σκιά του έκαναν τις
γιορτές και τις συνελεύσεις οι κάτοικοι του.
Οι πρώτοι πρόσφυγές ήρθαν το καλοκαίρι του 1914 από την περιοχή Καρς
του Καυκάσου και δημιούργησαν το συνοικισμό του Προμηθέα. Πολλοί από
αυτούς πέθαναν από ελονοσία. Από τις αρχές του 1917 - 1924 ήρθαν και
εγκαταστάθηκαν κι άλλοι συμπατριώτες τους, όπου μερικοί από αυτούς ήταν
συγγενείς και συγχωριανοί. Με την εγκατάσταση αυτή ο οικισμός μεγαλώνει
και αρχίζει να διαμορφώνεται σε συνοικία. Χτίζουν καινούρια σπίτια και οι
πρόσφυγες αποκτούν δική τους γη. Οι πρόσφυγες ζουν αγαπημένα όχι μόνο
μεταξύ τους αλλά και με τους γείτονες τους (ντόπιους, βλάχους κλπ). Τις
Κυριακές, τις γιορτές στους γάμους στήνανε χορούς με την ποντιακή λύρα.
Μεγάλη προσφορά στην
ανάπτυξη
του
οικισμού
πρόσφερε
ο
Στέφανος
Σαββίδης,
που
ήταν
επικεφαλής του συνοικισμού.
Ο οποίος έδωσε και το όνομα
του οικισμού, γιατί κοντά
στην
πατρίδα
τους
βασανίστηκε ο Προμηθέας.
Από το 1924 ως το 1939
ήρθαν νέοι πρόσφυγες στην
περιοχή από την Ανατολική
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Ρωμυλία (Βόρεια Θράκη) το κτίσιμο των νέων σπιτιών ανέλαβε η Υπηρεσία
Εποικισμού. Τα σπίτια χτίστηκαν στην Οδό Αντιγόνης (μαρτυρίες από τα
μέλη του ΚΑΠΗ).
Μεγάλη ανάπτυξη του οικισμού έχουμε μετά το 1955. Η ανάπτυξη
συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚ. ΘΑΝΑΣΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΝΤ. ΛΑΖΑΡΟΣ, ΝΙΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ
Μια ωραία μέρα του Μάη
αποφασίσαμε με την παρέα μου
να πάμε έναν περίπατο. Αρχίσαμε
τη βόλτα μας από τη γέφυρα στην
οδό Δήμητρας. Κατεβήκαμε το
δρομάκι με τα σκαλιά. Εκεί
είδαμε πολλά μεγάλα δέντρα και
προχωρώντας ευθεία συναντάμε
τη βρυσούλα, όπου έπαιρναν δροσερό νερό
οι Βεροιώτες. Στα δεξιά μας βλέπουμε το
ποτάμι που κυλά γρήγορα και ακούμε τον
ήχο του και το κελάηδημα των πουλιών.
Γυρνώντας πίσω βλέπουμε την ταμπέλα
του μαγαζιού «Νέα Μπαρμπούτα» και
κατευθυνόμαστε
προς
τα
εκεί.
Προχωρώντας μέσα στον πεζόδρομο
βρίσκουμε δεξιά μας την είσοδο του μαγαζιού «Νέα Μπαρμπούτα»
Μετά προχωράμε ευθεία και φτάνουμε στη γέφυρα της Βασίλισσας
Βεργίνας. Μπροστά μας βλέπουμε το κτίριο «Όλγανος». Συνεχίζουμε τη
βόλτα μας. Βαδίζουμε στον πλακόστρωτο δρόμο και βλέπουμε ένα παλιό
αρχοντικό. Δίπλα του υπάρχει ένα ετοιμόρροπο κτίριο.
Λίγο πιο κάτω συναντάμε ένα κιόσκι με ένα παγκάκι, όπου εκεί κάθονται
και ξεκουράζονται οι άνθρωποι.
Φεύγοντας από το κιόσκι συναντάμε ένα μακρύ πεζόδρομο όπου υπάρχει
μια βρυσούλα για να ξεδιψάνε οι άνθρωποι.
Στο τέλος του μακρύ πεζόδρομο στα δεξιά μας αντικρίζουμε τη γέφυρα
Καραχμέτ, όπου τελειώνει η βόλτα μας.
ΒΙΚΥ, ΜΑΡΙΑ T., ΝΙΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΟΛΤΑ ΣΤΟΝ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ
Την όμορφη Βέροια μας
διασχίζει ο ποταμός Τριπόταμος.
Το φυσικό περιβάλλον είναι
πανέμορφο, όταν περπατάς δίπλα
στο ποτάμι. Τα λιθόστρωτα
δρομάκια και το καταπράσινο
πάρκο δίπλα στο ποτάμι είναι
υπέροχα.
Η πλούσια βλάστηση και τα
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καθαρά νερά του ποταμού συνθέτουν ένα τοπίο ιδιαίτερης ομορφιάς, ειδικά
όταν ο ήλιος ξετρυπώνει μέσα από τα πυκνά γέρικα πλατάνια που δροσίζουν
τις ρίζες στα νερά του ποταμού.
Τα αρχοντικά που συναντάμε μας θυμίζουν την όμορφη παλιά Βέροια και
οι εβραϊκές επιγραφές ότι εκεί κάποτε ήταν εβραϊκή συνοικία. Είναι πολύ
εντυπωσιακά κάποια σπίτια που είναι χτισμένα τόσα κοντά στο ποτάμι που
νομίζεις ότι έχουν για υπόγειο την κοίτη του ποταμού.
Είναι το πιο όμορφο μέρος της πόλης.
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ
Μια ωραία μέρα εγώ και ο ξάδερφός
μου πήγαμε μια βόλτα δίπλα στον
Τριπόταμο. Καφετέρια «Μπαρμπούτα.
Συνεχίζοντας την πορεία μας ευθεία θα
συναντήσουμε τη γέφυρα της Βασίλισσας
Βεργίνας, που ενώνει τον Προμηθέα με
την υπόλοιπη Βέροια. Συνεχίζοντας
ευθεία φτάσαμε στην οδό Εβραίων
Μαρτύρων, εκεί υπάρχει μια ωραία
βρύση, όπου οι άνθρωποι σταματούν για
να πιουν νερό.
Στο τέλος φτάσαμε στη γέφυρα Καραχμέτ. Εκεί σταματήσαμε τη βόλτα
μας γιατί ήταν αργά και έπρεπε να γυρίσουμε σπίτι
ΚΩΣΤΑΣ ΝΤ., ΚΩΣΤΑΣ Σ.
ΒΟΛΤΑ ΣΤΟΝ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ
Μια μέρα αποφασίσαμε με το
μπαμπά μου να κάνουμε μια βόλτα
στην
Μπαρμπούτα.
Ξεκινήσαμε
περνώντας τη γέφυρα στην οδό
Δήμητρας
και
συνεχίσαμε
περπατώντας
στις
όχθες
του
Τριπόταμου. Καθώς προχωρούσαμε το
αεράκι μας δρόσιζε και το νερό που
κυλούσε μας έκανε να νιώθουμε
ευχάριστα. Δεξιά κι αριστερά του ποταμού υπήρχαν καταπράσινα πλατάνια
και άλλα δέντρα λόγω της άνοιξης.
Φτάνοντας στην περιοχή της Μπαρμπούτας είδαμε ένα μικρό γεφυράκι
που οδηγούσε σ’ ένα ταβερνάκι δίπλα στο ποτάμι. Πενήντα μέτρα πιο κάτω η
Γέφυρα της Βασίλισσας Βεργίνας βγάζει σε κτίρια που ανήκαν σε Εβραίους
της περιοχής.
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Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας με κατεύθυνση το πέτρινο γεφύρι
Καραχμέτ περάσαμε δίπλα από ένα ωραίο κιόσκι και μια όμορφη βρύση.
Φτάνοντας στη Γέφυρα Καραχμέτ συνειδητοποιήσαμε ότι είχε βραδιάσει
κι αρχίσαμε να κρυώνουμε. Έτσι πήραμε την απόφαση να γυρίσουμε πίσω.
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ
Η βόλτα μας από την οδό Δήμητρας
μέχρι τη Γέφυρα Καραχμέτ μου άρεσε.
Από τη μια πλευρά κατά μήκος της
διαδρομής ήταν το ποτάμι και από την
άλλη τα σπίτια.
Το ποτάμι είχε πολλά ψηλά δέντρα
που ήταν καταπράσινα. Σε όλη τη
διαδρομή ακούγαμε τον ήχο του νερού
που κυλούσε στο ποτάμι. Ακούγαμε
κελαηδίσματα των πουλιών που ήταν
κρυμμένα στα κλαδιά των δέντρων.
Κάπου στη διαδρομή υπάρχει κι ένα κιόσκι για να ξεκουράζονται όσοι
κάνουν την βόλτα τους και να ξεδιψάνε από τη βρύση που υπάρχει εκεί.
Ο δρόμος είναι στενός και πλακόστρωτος. Στην άκρη έχει φωτά για να
έχει φως το βράδυ.
Ήταν σαν να έκανα μια βόλτα στην εξοχή.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑ
Ο συνοικισμός του Προμηθέα
είναι πολύ μεγάλος. Έτσι είναι
φυσικό να υπάρχουν πολλά
καταστήματα. Τα περισσότερα
από αυτά υπάρχουν στο κέντρο
του Προμηθέα. Ας δούμε τι
καταστήματα υπάρχουν σε κάθε
δρόμο του Προμηθέα.
Στην
οδό
Θερμοπυλών
υπάρχουν
περίπου
12
καταστήματα και τα πιο μεγάλα
είναι το ζαχαροπλαστείο Ελυζέ,
το σούπερ μάρκετ carrefour Μαρινόπουλος, το βιβλιοπωλείο Προμηθέας κλπ.
Στην οδό Ακροπόλεως υπάρχουν περίπου 20 καταστήματα. Τα
σημαντικότερα είναι το αρτοζαχαροπλαστείο Ελληνικό, το φαρμακείο, και η
ταβέρνα Η Κόχη.
Άλλη οδός που έχει πολλά
καταστήματα
είναι
η
οδός
Σοφοκλέους. Υπάρχουν περίπου 12
καταστήματα. Σημαντικότερα είναι
το βιβλιοπωλείο Αλφαβητάρι, το
φροντιστήριο
ξένων
γλωσσών
PRAXIS, και ο φούρνος Το
ζυμωτάρι.
Αρκετά καταστήματα υπάρχουν
και στην οδό Βουλγαροκτόνου.
Υπάρχουν περίπου 5 καταστήματα.
Σημαντικό κατάστημα στην περιοχή μας είναι και το εξοχικό κέντρο Η
Νέα Μπαρμπούτα.
Μικρότερα καταστήματα υπάρχουν σε περισσότερους μικρότερους
δρόμους.
Συνολικά υπάρχουν στην περιοχή μας:
Φροντιστήρια ξένων γλωσσών : 5
Επιδιορθώσεις ρούχων: 2
Σχολές καράτε: 2
Κρεοπωλεία: 3
Σούπερ μάρκετ: 2
Περίπτερα: 3
Φαρμακεία: 2
Μπουγάτσα: 2
Μανάβικα: 2
Φούρνοι: 2
Πιτσαρίες : 2
Πρατήρια άρτου: 4
Ταβέρνες : 5
Αρτοζαχαροπλαστεία: 2
Κουρεία – κομμωτήρια: 4
Πλυντήριο αυτοκινήτων: 1
Βιβλιοπωλεία: 2
Ηλεκτρονικά παιχνίδια: 2
Καφενεία – καφετέριες: 7
Είδη οικιακής χρήσης: 2
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Και διάφορα άλλα καταστήματα. Πιο αναλυτικά καταγράψαμε τα εξής
καταστήματα: (σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα που δεν καταγράψαμε)
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
1
1
1
2
3
4.
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
SMILE MARKET
ΜΑΝΑΒΙΚΟ
Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ΑΝΘΙΜΙΔΗΣ
ΚΟΥΡΕΙΟ
ΧΤΡΙΜΕ
ΠΙΤΣΑΡΙΑ
VENEZIA
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
ΦΟΥΡΝΟΣ
ΤΟ ΖΥΜΩΤΑΡΙ
ΨΗΣΤΑΡΙΑ
Η ΓΩΝΙΑ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ
Η ΝΤΙΝΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ
ΤΟ ΨΩΜΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
PRAΧIS
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
TIRAMISU
ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΚΤΟΝΟΥ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ
Ο ΛΑΓΑΡΙΑΣ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ
Π ΚΑΙ Π
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΨΗΣΤΑΡΙΑ
Ο ΝΤΑΛΛΑΣ (ΕΚΛΕΙΣΕ)
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
FLORA.COM
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΤΕ
ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
WEB
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΡΓΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ
ΑΚΤΙΟΝ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΚΟΓΙΑ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΠΌ 8Ο ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
SUNLIGHT
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΑΜΚΑΛΗΣ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΛΕΚΑ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΜΑΝΑΒΙΚΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ
ΠΑΣΤΑ ΠΙΤΑ ΤΕΛΕΙΑ
ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ
ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ
ΤΟ ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ
ΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
Η ΓΙΑΤΣΑ
ΤΑΒΕΡΝΑ
ΠΕΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΚΙΚΟ
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18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
2.
1
1
1.
2.
3

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΡΟΥΧΩΝ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ - ΟΥΖΕΡΙ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΖΗΤΑ - ΚΑΠΑ
ΤΑΒΕΡΝΑ
Η ΚΟΧΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΠΙΤΣΑΡΙΑ
ΛΑΤΙΝΟ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΡΟΥΜΠΙΚΟΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΤΕ
ΕΡΜΗΣ
ΟΔΟΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
CARREFOYR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΑΡΚΕΤ SAKI
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
STADIOUM
ΠΡΟΠΟ – ΛΟΤΤΟ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΕΛΥΖΕ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ - ΛΙΤΣΑ
ΕΠΙΠΛΑ
O ΣΠΙΤΟΓΑΤΟΣ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΚΑΡΙΜΠΟΥ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΥΧΩΝ
LIBRA MARKET
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
LEXIS
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΚΟΥΜΠΙΟΥΤΕΡ
PC VIEW
ΟΔΟΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
ΦΟΥΡΝΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ
ΟΔΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΨΙΛΙΚΑΤΖΙΔΙΚΟ
Ο ΣΑΚΗΣ
ΟΔΟΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΞΟΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Η ΝΕΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ
ΟΔΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ
ΨΙΛΙΚΑΤΖΙΔΙΚΟ – ΠΡΑΤ. ΑΡΤΟΥ
Η ΠΙΑΤΣΑ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΚΑΠΡΙΤΣΙΟ
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ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ

1.
2.
3.
4.
5.

ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΑΧΜΕΤ
ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΓΕΦΥΡΑ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
ΓΕΦΥΡΑ – ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
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ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΑΧΜΕΤ
Η γέφυρα Καραχμέτ ενώνει
τον Προμηθέα με την συνοικία
της Παναγίας Δεξιάς.
Πρόκειται για μια καλά
δομημένη μονότοξη γέφυρα.
Είναι η μόνη γέφυρα που άντεξε
στα ορμητικά νερά του ποταμού
Τριπόταμου κατά την πλημμύρα
του 1935.
Χτίστηκε στις 23 -12 -1585
ή 11 – 12 -1586. Ο
κατασκευαστής της γέφυρας
ήταν ο μεγαλύτερος Τούρκος
αρχιτέκτονας Σινάν Μπέη. Το ύψος της γέφυρας σύμφωνα με τον Τσότσο
Γεώργιο είναι 10μ. από την κοίτη του ποταμού, έχει μήκος 20 μέτρα και
πλάτος 2,20 μέτρα. Ίσως είναι η πρώτη
γέφυρα που χτίστηκε στη Βέροια.
Για την ονομασία της γέφυρας
υπάρχουν οι εξής εκδοχές:
 Ο Γιάννης Αλεξιάδης λέει
ότι σημαίνει μαύρος (καρά)
Αχμέτ.
 Ο Θ. Γαβριηλίδης λέει ότι
ονομάστηκε έτσι από έναν
Τούρκο που τον έλεγαν Καρά
Αχμέτ.
 Στ. Σβαρνόπουλος λέει ότι σημαίνει μαύρη συγχώρεση από την
ανάλυση σε καρά – ραχμετ
 Είναι γνωστή και σαν «η
γέφυρα της Παναγίας Δεξιάς»
Η γέφυρα είναι στρωμένη με
καλντερίμι και αριστερά και δεξιά έχει
σιδερένια κάγκελα για την προστασία
των ανθρώπων.
ΟΜΑΔΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ,
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Σ.,
Σ.,

ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Η γέφυρα της Βασίλισσας Βεργίνας
ήταν ξύλινη. Σύνδεε τον εβραϊκό μαχαλά
με την περιοχή της Μπαρμπούτας. Με την
ανατολή του ήλιου η γέφυρα κατέβαινε για
να περνάν οι άνθρωποι και ανέβαινε το
βράδυ για την ασφάλεια των ανθρώπων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας
έδωσαν οι παππούδες στο ΚΑΠΗ, η
γέφυρα ήταν ξύλινη με δύο μαδέρια και
από πάνω ξύλα. Κάπου κάπου την
φτιάχνανε γιατί χαλούσε. Δίπλα ήταν η πόρτα της Χάβρας.
Μετά καταστράφηκε από μια πλημμύρα του 1935 και στη θέση της
φτιάχτηκε μια σιδερένια γέφυρα με τσιμεντένιο οδόστρωμα που υπάρχει και
σήμερα.
Η γέφυρα συνδέεται από το θρύλο της Βασίλισσας Βεργίνας. Όταν οι
Τούρκοι μπήκαν στην πόλη, από την περιοχή «Γιολά Γκελντί» και κατέλαβαν
την πόλη η Βασίλισσα Βεργίνα
κατέβηκε από το παλάτι της
μαζί με το παιδί της και
στάθηκε στη μέση της γέφυρας
και μετά έπεσε στο ποτάμι μαζί
με το παιδί της.
Σήμερα η γέφυρα είναι
στενή και ίσα ίσα περνάει ένα
αυτοκίνητο. Έχει σιδερένια
κάγκελα και δίπλα από τη
γέφυρα έχει μικρά σκαλάκια
για
να
κατεβαίνουν
οι
άνθρωποι και να θαυμάζουν το
ποτάμι.
ΑΝΙΑ , ΒΙΚΥ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΤΣ.
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ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
Η γέφυρα Δήμητρας ενώνει την οδό Δήμητρας με την οδό Ακροπόλεως.
Παλιά την έλεγαν και
«γέφυρα του φούρναρη» αλλά
έχει και άλλες ονομασίες όπως
«γέφυρα στο μπατάνι» και
«γέφυρα παρά το Κιόσκι».
Κοντά στην γέφυρα υπήρχε το
τζαμί του Κωτσή-Μπέη με το
σπίτι των Τούρκων ιερέων
που σήμερα κατοικείται από
μία οικογένεια.
Την
Πρωτομαγιά στη
γέφυρα συγκεντρώνονταν πολλοί άνθρωποι της πόλης αλλά και άλλοι
επισκέπτες από τη Θεσσαλονίκη, για να γιορτάσουν το γεγονός.
Δυστυχώς το Δεκέμβριο του 1935 δεν άντεξε στα ορμητικά νερά του
ποταμού Τριπόταμου που περνά από κάτω της.
Περίπου το 1950 ο στρατός έκανε μια σιδερένια γέφυρα που ονομάστηκε
«γέφυρα του στρατού». Το 1969-1972 έγινε και άλλη πλημμύρα αλλά δεν
πήρε ούτε γέφυρες ούτε σπίτια. Το 1988-1990 η γέφυρα ξαναφτιάχτηκε.
Η σημερινή γέφυρα
είναι
φτιαγμένη
από
τσιμέντο
με
σιδερένια
κάγκελα.
Σχηματίζει
καμάρα ,όπως όλες οι
παραδοσιακές
γέφυρες.
Έχει μεγάλο πλάτος και
περνάνε από αυτή και
αυτοκίνητα και πεζοί. Το
κόστος της κατασκευής της
ήταν
το
ποσό
των
41.500.000
δρχ.
Έχει
μεγάλα πεζοδρόμια στρωμένα με μικρά πλακάκια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ., ΛΑΖΑΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
Η κεντρική γέφυρα που ενώνει
τον Προμηθέα με την υπόλοιπη
πόλη της Βέροιας βρίσκεται στην
οδό Θερμοπυλών. Ενώνει την οδό
Θερμοπυλών με την οδό Μεγάλου
Αλεξάνδρου. Σύμφωνα με αυτά
που μας είπαν οι παππούδες στο
ΚΑΠΗ κατασκευάστηκε το 1962.
Είναι μια σχετικά στενή γέφυρα με
μικρά πεζοδρόμια.
Ο Δήμος για να γίνεται
καλύτερα η κυκλοφορία των πεζών αποφάσισε να φτιάξει μια πεζογέφυρα. Οι
εργασίες ξεκίνησαν στις 15 Σεπτεμβρίου του 2009 και τελείωσαν στις 14
Σεπτεμβρίου 2010.
Κόστισε συνολικά 520.000 ευρώ.
Έχει πλάτος 3 μέτρα και
μήκος 45 μέτρα. Έχει ξύλινο
πάτωμα. Έχει λάμπες για να
βλέπουν οι άνθρωποι το βράδυ.
Είναι μια πολύ όμορφη και
ψηλή γέφυρα. Το χρώμα της
είναι κόκκινο με κίτρινο.
ΑΣΠΑ, ΘΑΛΕΙΑ, ΘΑΝΑΣΗΣ,
ΜΙΧΑΛΗΣ
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ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Η παλιά Γέφυρα του Σταυρού
βρισκόταν 30 μέτρα περίπου νότια
της σημερινής γέφυρας κάτω από το
κτίριο της ΔΕΗ. Ήταν όμοια στο
σχήμα με τη Γέφυρα του Φούρναρη
και ήταν χτισμένη με πωρόλιθο.
Είχε δυο τόξα ένα μεγάλο κι ένα
μικρό. Η γέφυρα ήταν στρωμένη με
πέτρες. Στη γέφυρα γίνονταν
θρησκευτικές
εκδηλώσεις,
γιόρταζαν τα Θεοφάνεια.
Ήταν ψηλή, αγέρωχη, καμαρωτή, γέφυρα φαρδιά και εξυπηρετούσε τις
ανάγκες των κατοίκων που ήθελαν να πάνε στη Νάουσα, στην Έδεσσα, στα
Γιαννιτσά και προς τα Ματζίρικα,
(Προμηθέα), το Καρσί Μαχαλά,
την
Παναγία
Δοβρά,
το
Κουστοχώρι και τη Φυτιά.
Το
1935
η
γέφυρα
παρασύρθηκε από τα άγρια νερά
του Ποταμού. Στη θέση της οι
άνθρωποι έχτισαν μια ξύλινη
πρόχειρη γέφυρα για να γίνεται η
επικοινωνία με τις παραπάνω
περιοχές. Δίπλα στη γέφυρα
υπήρχε
το
εξοχικό
κέντρο
«ΜΟΥΑΡΙΦ».
Η καινούρια γέφυρα χτίστηκε το 1970. έχει δυο λωρίδες κυκλοφορίας.
Έχει και από τις δυο μεριές μικρά
πεζοδρόμια και κάγκελα για την προστασία
των ανθρώπων.
Και σήμερα την ημέρα των Θεοφανείων
άνθρωποι
συγκεντρώνονται
και
παρακολουθούν των αγιασμό των υδάτων,
απελευθερώνουν
περιστέρια,
ρίχνουν
πορτοκάλια στο ποτάμι και μπαίνουν μέσα
Βλάχοι με τα άλογά τους.
ΑΝΙΑ, ΒΙΚΥ, ΜΑΡΙΑ Τ.
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ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – 5Ο ΟΛΟΗΜ. ΝΗΠ. ΒΕΡΟΙΑΣ
8Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – 8Ο ΟΛΟΗΜ. ΝΗΠ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΜΕΔ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΡΑΤΕ
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5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
5Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Στην οδό Ακροπόλεως 12 στον
Προμηθέα βρίσκεται το 5ο Δημοτικό
Σχολείο
Βέροιας.
Είναι
το
μεγαλύτερο σχολείο του νομού
Ημαθίας.
Το κτίριο του σχολείου είναι
ένα παλιό παραδοσιακό κτίριο.
Χτίστηκε πάνω σε ένα παλιό
τούρκικο νεκροταφείο το 1932. Το
5ο Δ. ΣΧ. άρχισε να λειτουργεί το
1926. στη διάρκεια της γερμανικής
κατοχής το σχολείο λειτούργησε σαν γερμανικό στρατόπεδο. Στη διάρκεια
του εμφυλίου πολέμου το σχολείο λειτουργούσε αλλά παράλληλα στεγαζόταν
και η στρατιωτική διοίκηση. Ο πύργος του σχολείου λειτουργούσε σαν
παρατηρητήριο.
Το σχολείο έχει σήμερα 17 αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο δασκάλων
και το γραφείο του διευθυντή, αίθουσα υπολογιστών και άλλους μικρούς
βοηθητικούς χώρους. Οι έξι από τις αίθουσες διδασκαλίας χτίστηκαν
αργότερα, γιατί είχε αυξηθεί ο μαθητικός πληθυσμός της περιοχής.
Έχει μια αρκετά μεγάλη αυλή που χωρίζεται σε τρία κομμάτια. Στην
αυλή υπάρχει το κυλικείο, το φυλάκιο του φύλακα και οι τουαλέτες και το 5ο
Νηπιαγωγείο Βέροιας. Το κτίριο είναι βαμμένο εξωτερικά με ροζ χρώμα.
Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο τη σχολική χρονιά 2011 -2012 φοιτούν 331
μαθητές και εργάζονται 41 εκπαιδευτικοί (κάποιοι από αυτούς δουλεύουν και
σε άλλα σχολεία). Διευθυντής του σχολείου είναι ο κύριος Μήτκας Κυριάκος.
Επειδή το κτίριο είναι παλιό υπάρχουν μερικά προβλήματα. Ένα
πρόβλημα είναι ότι πέφτουν
σοβάδες από τους εξωτερικούς
τοίχους του σχολείου. Ένα άλλο
πρόβλημα είναι ότι επειδή φοιτούν
πολλοί μαθητές κάποιες τάξεις
κάνουν μάθημα στο υπόγειο.
Στον ίδιο χώρο (στην αυλή)
στεγάζεται και το 5ο Ολοήμερο
Νηπιαγωγείο Βέροιας. Έχει 65
νήπια και λειτουργούν 3 τμήματα (
ένα ολοήμερο και δυο κλασικά).
Εργάζονται τέσσερις εκπαιδευτικοί.
Διευθύντρια του νηπιαγωγείου
είναι η κυρία Αντωνία Αραπάκη.
ΑΣΠΑ,
ΘΑΝΑΣΗΣ,
ΘΑΛΕΙΑ,
ΚΩΣΤΑΣ
Σ.,
ΜΙΧΑΛΗΣ
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8Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
8Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το 8ο Δημοτικό Σχολείο
Βέροιας βρίσκεται στην οδό
Ημαθίωνος.
Είναι ένα όμορφο σχολείο που
έχει δυο κτίρια, που σχηματίζουν
ένα γάμα. Έχει μια μεγάλη αυλή.
Μέσα στην αυλή υπάρχουν βρύσες,
το κυλικείο και το φυλάκιο του
σχολικού φύλακα.
Το ένα κτίριο χτίστηκε το 1960
και επειδή υπήρχαν πάρα πολλοί
μαθητές χτίστηκε ένα κτίριο ακόμα το 1990.
Έχει 12 αίθουσες διδασκαλίας, μια βιβλιοθήκη και δυο γραφεία
δασκάλων, ένα μικρό και ένα μεγάλο, μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,
αίθουσα εικαστικών, πληροφορικής, ένα τμήμα υποδοχής για τα ρομά και ένα
γυμναστήριο στο υπόγειο.
Το σχολικό έτος 2011-2012 έχει 27 εκπαιδευτικούς (δασκάλους και
ειδικότητες) και φοιτούν 226 μαθητές.
Είναι ένα κτίριο σε καλή
κατάστασης με καλό εξοπλισμό.
Υπάρχουν
κάποια
μικροπροβλήματα που λύνονται
εύκολα. Διευθυντής είναι ο κύριος
Μακαρατζής Γεώργιος.
Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και
το 8ο Νηπιαγωγείο Βέροιας. Στο
Νηπιαγωγείο φοιτούν 78 παιδιά.
Λειτουργούν 4 τμήματα, 1
ολοήμερο και 3 πρωινά τμήματα,
χρησιμοποιεί έξι αίθουσες και
εργάζονται
5
νηπιαγωγοί.
Διευθύντρια είναι η κυρία Αντιγόνη Χριστοφορίδου.
ΜΑΡΙΑ Τ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤ., ΜΑΡΙΑ ΙΓ., ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚ.

26

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Στο ίδιο κτίριο με το 8ο
Δημοτικό Σχολείο Βέροιας,
στο ισόγειο στεγάζεται το
Ειδικό Σχολείο Βέροιας.
Το
Ειδικό
Σχολείο
Βέροιας ιδρύθηκε το 1986.
Μέχρι το Νοέμβριο του 1990
στεγαζόταν στο 5ο Δημοτικό
Σχολείο. Από το Δεκέμβριο
του 1990 στεγάζεται και
λειτουργεί στο ίδιο κτίριο
μαζί με το 8ο Δημοτικό
Σχολείο. Στο σχολείο αυτό
φοιτούν 30 παιδιά με ειδικές δεξιότητες, από 4 -14 ετών. Έρχονται παιδιά και
από γειτονικά χωριά με ταξί και το λεωφορείο του σχολείου.
Υπάρχουν 15 αίθουσες, αλλά δεν είναι όλες αίθουσες διδασκαλίας.
Υπάρχει αίθουσα μαγειρικής, πληροφορικής κά.
Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε τμήματα ανάλογα με τις ικανότητες τους.
Έρχονται από τις 8:00 το πρωί και μένουν στο σχολείο μέχρι τις 12:45 το
μεσημέρι. Βγαίνουν διάλειμμα μαζί με τα παιδιά του 8ου Δημοτικού (μόνο στο
πρώτο διάλειμμα).
Σήμερα θεωρείται ένα από τα καλύτερα σχολεία για παιδιά με ειδικές
ανάγκες.
Στόχος του σχολείου είναι, μέσα από προγράμματα και μεθόδους, η
ολόπλευρη και αποτελεσματική ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων
των μαθητών - μαθητριών του, στο γνωστικό αλλά και στον πρακτικό τομέα,
αλληλοαποδοχή τους με το σχολικό και κοινωνικό σύνολο και η ένταξή τους
στην παραγωγική διαδικασία.
ΛΑΖΑΡΟΣ, ΒΙΚΥ, ΝΙΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σ.
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2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το 2ο Γυμνάσιο Βέροιας βρίσκεται
στον Προμηθέα στην οδό Πύρρου.
Χτίστηκε το 1975 μέχρι τότε
λειτουργούσε στο Ρολόι μαζί με το 1ο
Γυμνάσιο Βέροιας. Είναι χτισμένο σε
σχήμα Π. Στη μια πλευρά είναι το
γυμναστήριο και στις άλλες δυο οι
αίθουσες διδασκαλίας. Έχει συνολικά
17 αίθουσες διδασκαλίας, όπου κάνουν
μάθημα τα παιδιά. Το χαρακτηριστικό
του σχολείου είναι ότι οι μαθητές δεν έχουν τη δικιά τους τάξη αλλά στην
τάξη του δασκάλου που έχουν μάθημα. Οι μαθητές έχουν ντουλαπάκια, όπου
βάζουν τα πράγματά τους. Ακόμα
έχει μια αίθουσα εκδηλώσεων για
τις γιορτές.
Στο σχολικό έτος 2011 – 2012
στο 2ο Γυμνάσιο Βέροιας φοιτούν
250 μαθητές και διδάσκουν 41
εκπαιδευτικοί. Στο 2ο Γυμνάσιο
Βέροιας λειτουργούν και τα
αθλητικά τμήματα ποδοσφαίρου,
μπάσκετ, χάντμπολ και τένις.
Το σχολείο είναι πλήρως
εξοπλισμένο και δεν αντιμετωπίζει
ιδιαίτερα προβλήματα. Διευθυντής του σχολείου είναι ο κύριος Ιωάννης
Δημητριάδης
ΑΝΙΑ, ΑΡΓΥΡΩ, ΓΙΩΡΓΟΣΤΖ., ΕΥΓΕΝΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Το Κέντρο Μεριμνάς Ατόμων
Με Ειδικές Δεξιότητες είναι
επιχείρηση του Δήμου Βέροιας.
Συστάθηκε με την αρ. 443/2001
απόφαση
του
Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας η οποία
δημοσιεύτηκε στο Υπ. Αρ. 1496/7
Νοεμβρίου Τεύχος δεύτερο ΦΕΚ:
ΑΡ. Απόφασης 7793.
Διοικείται από το διοικητικό του συμβούλιο. Ακούραστη «εργάτρια» του
κέντρου είναι η κυρία Μελίνα Δαμιανίδου Εργάζονται 4 άτομα και έχει και 5
εθελοντές. Στόχος του Κέντρου είναι η αξιοπρεπής συμμετοχή στα κοινά του
τόπου μας των παιδιών, η σωστή και υγιής λειτουργία του Κέντρου, η
εμπιστοσύνη και η ασφάλεια στα βλέμματα των παιδιών.
Το Κέντρο φιλοξενεί 20 άτομα του Δήμο Βέροιας ηλικίας από 16 – 50
χρονών με ελαφριά νοητική υστέρηση
και ελαφρά κινητικά προβλήματα.
Λειτουργούν τμήματα ζωγραφικής,
αγγειοπλαστικής,
κατασκευών,
μαγειρικής και γυμναστικής. Τα άτομα
μαθαίνουν
να
μαγειρεύουν,
να
σιδερώνουν, να καθαρίζουν, γενικά να
αυτοεξυπηρετούν τον εαυτό τους.
Συμμετέχουν σε διάφορες αθλητικές
εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό π.χ. Special Olympics, όπου τα παιδιά έχουν επιστρέψει με πολλές
διακρίσεις.
Τα παιδιά ζουν σε ένα παραδοσιακό κτίριο φτιαγμένο από ξύλο και πέτρα,
δωρεά του Δήμου Βέροιας. Πηγαίνουν
στις 8:00 π.μ και φεύγουν στις 15:00. Οι
δημιουργίες
τους(χρηστικάδιακοσμητικά αντικείμενα)
έχουν
σκοπό την τουριστική προβολή της
πόλης μας. Τα έσοδα από τις πωλήσεις
πηγαίνουν εξ’ ολοκλήρου στα παιδιά.
Η Μέριμνα διοργανώνει διάφορες
εκδηλώσεις όπως: μουσικές και θεατρικές παραστάσεις. Τα έσοδα
χρησιμοποιούνται για την καλύτερη λειτουργία του ιδρύματος.
«Το Κέντρο Μέριμνας είναι ένα ίδρυμα αγάπης. Είναι φως κόντρα στο
σκοτάδι»
ΑΝΕΣΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚ., ΘΑΝΑΣΗΣ, ΝΙΚΟΣ,
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΓΛΩΣΣΩΝ

ΞΕΝΩΝ

Οι ξένες γλώσσες τις χρειαζόμαστε
απαραίτητα στη ζωή μας. Τις
χρειαζόμαστε για να μιλάμε με
ανθρώπους από άλλες χώρες, για
παράδειγμα όταν πάμε σε ένα ξένο (π.χ.
γαλλικό)
εστιατόριο
και
δεν
ξέρουμε να μιλάμε γαλλικά δεν θα μπορέσουμε να
συνεννοηθούμε. Ακόμα θα μας βοηθήσουν να
βρούμε δουλειά, όταν μεγαλώσουμε. Για αυτό
μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
Έτσι σήμερα παιδιά της ηλικίας μας και
μεγαλύτερα πάνε σε φροντιστήρια για να μάθουν
ξένες γλώσσες.
Στον προμηθέα υπάρχουν πέντε φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Αυτά
είναι: το Praxis, το Λέξις, το Ρούμπικον, το Σύγχρονο και το Ιδιαίτερο.
ΑΝΙΑ, ΒΙΚΥ, ΘΑΛΕΙΑ, ΜΑΡΙΑ ΙΓ.

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΡΑΤΕ
Πολλά παιδιά στον Προμηθέα πηγαίνουν
σε σχολές πολεμικών τεχνών, όπως καράτε ή
Ταε κβο ντο. Πηγαίνουν για να γυμναστούν, να
μάθουν να προστατεύουν τον εαυτό τους και να
μάθουν να αμύνονται.
Στον
Προμηθέα
υπάρχουν δυο
σχολές πολεμικές οι οποίες είναι οι εξής: Γας
Καράτε Ερμής που βρίσκεται στην οδό
Ακροπόλεως και μια ακόμα με σχολή
πολεμικών τεχνών που βρίσκεται στην οδό
Ειρήνη Γκίνης και διδάσκουν Τάε κβο ντο.
ΘΑΝΑΣΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΝΤ. ΘΑΝΑΣΗΣ

30

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ

1.
2.
3.
4.
5.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΒΩΤΙΑΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ
7Ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

31

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
Ο
Μορφωτικός
Σύλλογος
Προμηθέας ιδρύθηκε το 1975 με
σκοπό την προσφορά πολιτιστικού
έργου στην περιοχή και συντελεί
στην αναβάθμιση του Προμηθέα.
Έχει δημιουργήσει μια βιβλιοθήκη,
τα χορευτικά τμήματα και το τμήμα
ζωγραφική, που λειτουργεί από το
1982 και δέχεται μαθητές ηλικίας
από 5 έως 18 ετών.
Κατά
διαστήματα δημιουργεί τμήματα
εκμάθησης μουσικών οργάνων.
Το 1983 ο Σύλλογος δημιουργεί την κεντρική θεατρική του σκηνή, που
έχει πάρει μέρος σε θεατρικά φεστιβάλ όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην
Κύπρο. Το 1998 δημιούργησε την παιδική θεατρική σκηνή και το 2000
καθιερώνει ως θεσμό στη Βέροια το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού
Θεάτρου.
Ο Μορφωτικός Σύλλογος Προμηθέας βρίσκεται στην οδό Ακροπόλεως 63
ΑΣΠΑ, ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΒΩΤΙΑΝΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο Σύλλογος Κιβωτιανών Ημαθίας
ιδρύθηκε στη Βέροια το έτος 1995 από
άτομα που έχουν κοινή καταγωγή από το
χωριό Κιβωτός του Νομού Γρεβενών.
Είναι στην οδό Ακροπόλεως 61. η
ίδρυση του Συλλόγου στη Βέροια, ήταν
το επιστέγασμα της προσπάθειας αυτών
των
ανθρώπων,
των
εσωτερικών
μεταναστών από τη γενέτειρά τους στην
πόλη της Βέροιας.
Ανάλογοι σύλλογοι Κιβωτιανών έχουν ιδρυθεί εδώ και χρόνια στην
Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Γερμανία, ενώ υφίσταται Πολιτιστικός και
Αθλητικός Σύλλογος στη γενέτειρα τους την Κιβωτό.
Έχει τμήματα εκμάθησης ποντιακών χορών με χοροδιδάσκαλο τον κ.
Μπάμπη Καπουρτίδη (σε άλλο site η κ. Παρθένα Ανδρεανίδου) και τμήμα
εκμάθηση ποντιακής λύρας με καθηγητή τον γνωστό μουσικό κ. Μιχάλη
Καλλιοτζίδη.
Σκοπός των ανθρώπων του Συλλόγου είναι να μεταφέρουν και να
διατηρήσουν ζωντανή την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του χωριού τους.
ΑΝΙΑ, ΑΡΓΥΡΩ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ,
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο Σύλλογος Κρητών Ν.
Ημαθίας ιδρύθηκε το 1982 στη
Βέροια
από
μόνιμους
Κρητικούς
κατοίκους
που
ήθελαν να συνεχίσουν την
παραδοσιακή κουλτούρα της
Κρήτης και έγινε γνωστός σε
όλο τον κόσμο.
Στο Σύλλογο λειτουργούν
τα εξής τμήματα: κρητικών
χορών, εκμάθησης λύρας και
λαούτου και χορωδία ριζίτικου
τραγουδιού.
Εδώ και ένα χρόνο ο Σύλλογος βρίσκεται στην οδό Σοφοκλέους 7 στον
Προμηθέα. Πολύ άνθρωποι πηγαίνουν εκεί για να μάθουν χορό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Τ., ΘΑΛΕΙΑ, ΜΑΡΙΑ ΙΓ., ΜΑΡΙΑ Τ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ « Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ»
Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου «Ο
Μακεδόνας» Βέροιας ιδρύθηκε το 1993,
από τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Φώτη
Παπαδόπουλο.
Στο
Μακεδόνα
μαθαίνουν
ποδόσφαιρο σε παιδιά ηλικίας από 4 ετών
και άνω.
Στην
Ακαδημία
Ποδοσφαίρου
συμμετέχουν μέχρι σήμερα περίπου 1800
παιδιά. Σήμερα στην Ακαδημία φοιτούν 130 παιδιά. Τα τμήματα της
Ακαδημίας είναι: Μπαμπίνι, Προ τζούνιορ, Τζούνιορ, , Προπαιδικό, Παιδικό,
Εφηβικό, Ανδρικό.
Τα γραφεία της Ακαδημίας βρίσκονται στην οδό Φιλώτα 13 στον
Προμηθέα.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖ., ΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
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7Ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Το 7ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων ιδρύθηκε
από το Λάζαρο Βογιατζή το Σεπτέμβριο του
2003.
Η προσκοπική μέθοδος στο ναυτοπροσκοπικό
πρόγραμμα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο
περιβάλλον του υγρού στοιχείου(θάλασσα,
λίμνη, ποτάμι).
Σήμερα λειτουργού τα εξής τμήματα:
1. Λυκόπουλα 7 – 11 ετών
2. Πρόσκοποι 11 – 15 ετών
3. Ανιχνευτές 15 – 18 ετών
Αρχηγός του συστήματος είναι η Αναστασίου
Βασιλική. Το 7ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων
βρίσκεται στην οδό Φωκίωνος 78.
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
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Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

1.
2.
3.
4.

TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
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ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
Ο
Προμηθέας
είναι
μια
καινούρια γειτονιά, αλλά όπως κάθε
γειτονιά έχει τα προβλήματα της.
Βρήκαμε μερικά προβλήματα και θα
πούμε τα πιο σοβαρά.
Το πρώτο και πιο σοβαρά είναι
τα σκουπίδια. Δεύτερο πρόβλημα
είναι οι στενοί δρόμοι, που πολλές
φορές έχουν και λακκούβες και δεν
έχουν πεζοδρόμια.
Ακόμα δεν έχουν
χώρους να παρκάρουν τα αυτοκίνητα και
έτσι παρκάρουν όπου βρουν. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα οι πεζοί να δυσκολεύονται να
μετακινηθούν. Επίσης τα παιδιά δεν έχουν
χώρους να παίξουν. Τελευταίο σημαντικό
πρόβλημα είναι τα αδέσποτα. Τα αδέσποτα
μπορεί να δαγκώσουν το παιδί κι αυτό είναι
κάτι που δεν θα ήθελε κανείς.
Τα προβλήματα αυτά τα εντοπίσαμε και
μέσα από το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι γονείς μας.
Οι λύσεις που σκεφτήκαμε και
προτείνουμε είναι: ο Δήμος να
βάλει περισσότερους κάδους, να
ενημερώσει τους κατοίκους και να
περνάνε
πιο
συχνά
τα
απορριμματοφόρα. Θα πρέπει ο
Δήμος να φροντίσει οι δρόμοι να
είναι σε καλή κατάσταση, να
κατασκευάσει πεζοδρόμια και
διαβάσεις σε όλους τους δρόμους
και να διαμορφώσει περισσότερους χώρους για πάρκινγκ. Να βρει ο Δήμος
χώρους και να τους διαμορφώσει ώστε να παίζουν τα παιδιά. Τέλος να
λειτουργήσει σωστά το κυνοτροφείο και να μαζέψει τα σκυλιά από τους
δρόμους.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Τ., ΕΥΓΕΝΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.
ΝΙΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ
1. Ποιος είναι ο δρόμος που μένετε;
…………………………………………………………………………………
2. α) Υπάρχει πεζοδρόμιο στο δρόμο που μένετε και στους διπλανούς σας
δρόμους;
…………………………………………………………………………………
β) Αν δεν υπάρχει σε ποιους δρόμους δεν υπάρχει πεζοδρόμιο;
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. Σε ποιο μέρος συνήθως παίζεις; Σε πόση απόσταση από το σπίτι σου
βρίσκεται αυτό το μέρος;
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. Υπάρχουν αρκετοί κάδοι σκουπιδιών στη γειτονιά σας;
…………………………………………………………………………………
5. Υπάρχει κάδος ανακύκλωσης στη γειτονιά σας; Σε πόση απόσταση από το
σπίτι σας;
…………………………………………………………………………………
6. Υπάρχουν διαβάσεις στη γειτονιά σας;
…………………………………………………………………………………
7. Σε πόση απόσταση από το σπίτι σας είναι η ποιο κοντινή διάβαση;
…………………………………………………………………………………
8. Ποιο νομίζετε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της γειτονιάς σας, αν
υπάρχει; (γράψτε λίγα λόγια περιγράφοντας το πρόβλημα)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
9. Τι καταστήματα υπάρχουν στη γειτονιά σας (κοντά στο σπίτι σας όχι σε
όλο τον Προμηθέα);
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
10. Τι θα θέλατε να υπάρχει στη γειτονιά σας που δεν υπάρχει;
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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11. Τι θα θέλατε να μην υπήρχε στη γειτονιά σας ; (αν υπάρχει κάτι που σας
ενοχλεί)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
12. Υπάρχει κάτι που κάνουν οι μεγάλοι, που ζουν στη γειτονιά σας, μαζί για
το καλό της γειτονιάς;
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
13. Υπάρχει κάτι που κάνετε τα παιδιά για το καλό της γειτονιάς;
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Αν θέλετε σε κάποια ερώτηση να γράψετε περισσότερα και δεν σας επαρκεί ο
χώρος μπορείτε να γράψετε στις επόμενες σειρές.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η γειτονιά μας στο μέλλον θα ήθελα να έχει καινούριους δρόμους, που
να έχουν πεζοδρόμια και να μην είναι στενοί. Ακόμα να μην υπάρχουν
λακκούβες και χωματόδρομοι.
Θα ήθελα επίσης να φτιαχτούν αυτοκίνητα που θα κινούνται με τον
ηλεκτρισμό για να μην μολύνετε το περιβάλλον.
Ένα άλλο πρόβλημα που θα ήθελα να αλλάξει είναι τα σκουπίδια τα οποία
γεμίζουν τα πεζοδρόμια και δεν μπορούν να περάσουν οι πεζοί. Επιπλέον την
Τρίτη, που είναι η λαϊκή αγορά τα σκουπίδια διπλασιάζονται και
σκορπίζονται ακόμα και στο δρόμο με
κίνδυνο τα αυτοκίνητα να γλιστρήσουν
και να γίνουν τροχαία ατυχήματα.
Όμως αυτό που μπορεί να αλλάξει
τη γειτονιά μας είναι η αξιοποίησει
των δυο μικρών ποταμών της. Στο
Λιανοβρόχι θα μπορούσαμε να
κατασκευάσουμε μια πισίνα για να
κολυμπούν τα παιδιά και να γίνονται
μαθήματα
κολύμβησης.
Στον
Όποια πόλη έχει... νερό είναι μαγική.
Μια βόλτα δίπλα στο ποτάμι πείθει και
Τριπόταμο να κόψουν τα χόρτα και να
τους πιο δύσπιστους...
τον καθαρίσουν από τα σκουπίδια.
Επίσης να φτιάξουμε ένα πλακόστρωτο
για να περπατάν οι άνθρωποι. Φωτισμό δεν χρειάζεται να βάλουμε, γιατί ο
δήμος έχει τοποθετήσει λάμπες ήδη.
Καλό θα ήταν ο δήμος να καθαρίσει τη βρύση δίπλα στη γέφυρα της οδού
Δήμητρας, και να αναδείξει τη βρύση της Μπαρμπούτας γιατί υπάρχει μια
ιστορία γι’ αυτήν.
Αλλά αλλαγές θα πρέπει να γίνουν και στη γέφυρα Καραχμέτ. Να κόψουν
τα κλαδιά που είναι στις άκρες της γέφυρας, να βάλουμε ξύλινα κάγκελα και
να ξαναφτιάξουμε το πλακόστρωτο. Έτσι η γέφυρα θα είναι ξανά όμορφη
όπως παλιά.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚ., ΕΥΓΕΝΙΟΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΚΩΣΤΑΣ ΝΤ. , ΚΩΣΤΑΣ Σ.,
ΝΙΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

Ads by Google

Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Παιδικά
Δωμάτια
Ο Χρυσός Οδηγός σε φέρνει κοντά με
στον Προμηθέα,
όπου είναι μια όμορφη και ήσυχη γειτονιά αλλά
όλουςΖούμε
τους επαγγελματίες.
Δες εδώ!
www.xo.gr
παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να βελτιωθούν.
Απέναντι στο Λιανοβρόχι θα μπορούσε να γίνει ένα κολυμβητήριο για

Κάγκελα
μικρούςγια
καιΠαιδιά
μεγάλους.
Προστατέψτε το Παιδί Σας Από Τους
Κινδύνους του Σπιτιού. Μάθετε Πως!
www.ursafe.gr/Προστατευτικά_Κάγκελ
α
Ενεργειακό Τζάκι Κασέτα
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Κοντά στον Τριπόταμο υπάρχει ένας μεγάλος χώρος, όπου θα μπορούσε
να γίνει πάρκο για να παίζουν τα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσε να
γίνει μια καφετερία, όταν πηγαίνει ο κόσμος βόλτα να απολαμβάνει τη θέα
πίνοντας τον καφέ.
Στη γειτονιά του Προμηθέα θα θέλαμε
επίσης να δημιουργηθούν εκκλησίες για να
πηγαίνει ο κόσμος την Κυριακή.
Απέναντι από τα Εβραίικα Μνήματα να
φτιαχτούν φανάρια και διαβάσεις, γιατί έχουν
συμβεί πολλά ατυχήματα.
Έτσι φανταζόμαστε τον Προμηθέα στο
μέλλον.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τ.,
ΑΝΕΣΤΗΣ, ΑΡΓΥΡΩ, ΑΣΠΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖ., ΜΙΧΑΛΗΣ
Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Ζούμε στον Προμηθέα, σε μια ήσυχη και όμορφη γειτονιά. Θα θέλαμε να
αλλάξουμε κάποια πράγματα. Θα
θέλαμε παιδικές χαρές για να
παίζουν τα παιδιά. Να φτιαχτούν
περισσότερα
και
φαρδύτερα
πεζοδρόμια για την ασφάλεια των
ανθρώπων. Πρέπει να βαφτούν
καλύτερα οι διαβάσεις για να
περνάνε οι πεζοί χωρίς να γίνονται
ατυχήματα. Να φυτευτεί πολύ
πράσινο για περισσότερο οξυγόνο.
Ο δήμος να φροντίζει για την
καθαριότητα των σχολείων. Τα ποτάμια της περιοχής μας πρέπει να είναι
καθαρά για ένα σωστό περιβάλλον. Να φτιαχτούν καλύτερα και φτηνότερα
καταστήματα π.χ. εστιατόρια, καφετέριες, πιτσαρίες, εμπορικά κέντρα,
αθλητικά κέντρα κλπ.
ΑΝΙΑ, ΒΙΚΥ, ΘΑΛΕΙΑ, ΜΑΡΙΑ ΙΓ., ΜΑΡΙΑ ΤΣ., ΘΑΝΑΣΗΣ,
ΛΑΖΑΡΟΣ
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ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

-

Οι άνθρωποι που ζουν στη γειτονιάς μας προτείνουν να γίνουν κάποια
πράγματα για να γίνει
καλύτερη η γειτονιάς
μας. Αυτά είναι:
 Κοντά στα Εβραίικα
Μνήματα
να
τοποθετηθούν
φανάρια, γιατί έχουν
τρακάρει
πολλά
αυτοκίνητα
και
έχουν
σκοτωθεί
άνθρωποι.
 Να γίνουν διαβάσεις
για να περνάνε τα
παιδιά και οι γέροι.
 Το ποτάμι πρέπει να καθαριστεί και να αξιοποιηθεί το ποτάμι και να γίνει
πιο όμορφη η γειτονιά μας.
 Επειδή η γειτονιά μας είναι μεγάλη και ζουν πολλοί άνθρωποι σ’ αυτή
πρέπει δημιουργηθεί (κατασκευαστεί) μια εκκλησία για τους κατοίκους
που μένουν σ’ αυτή τη γειτονιά. (προτάσεις των ανθρώπων στο ΚΑΠΗ)
Εμείς τα παιδιά προτείνουμε:
 Να δημιουργηθούν πάρκα για να παίζουν τα παιδιά.
 Ακόμα πρέπει στο ποτάμι
ο Δήμος να φτιάξει
δρόμους για πιο εύκολη
πρόσβαση των ανθρώπων
στο ποτάμι.
 Να καθαριστεί η γέφυρα
Καραχμέτ και οι βρύσες
από τα πολλά χόρτα.
 Ο Δήμος να φτιάξει
πεζοδρόμια σε όλους τους
δρόμους του Προμηθέα
και να φυτευτούν όπου
υπάρχει χώρος.
ΑΡΓΥΡΩ, ΑΣΠΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚ., ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖ.
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ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ

ΑΠΌΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ –ΚΩΣΤΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ Κ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΚΑΙ Κ. ΓΙΏΡΓΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΚΑΠΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

(Επιλέξαμε κάποια αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις που τα θεωρήσαμε πιο
ουσιαστικά. Τις υπόλοιπες πληροφορίες τις χρησιμοποιήσαμε στα κείμενα
που γράψαμε)
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ - ΚΩΣΤΑ
(ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ)
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΚΩΣΤΑ
(ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ)
Σχεδόν πριν από 55 χρόνια, δεν
ήταν κανένας από σας γεννημένος,
εδώ σε αυτή τη γειτονιά, κάτω από
κει που ανεβήκατε, ήταν όλο
αμπέλια και χωράφια. Δεν είχε αυτά
τα σπίτια που είδατε, είχε μόνο δέκα
σπίτια διασκορπισμένα από δω και
από κει. Αυτοί οι κάτοικοι που μέναν κάτω σ’ αυτά τα 10 σπίτια ήταν στενά
συνδεδεμένοι, γιατί αυτοί ήταν η γειτονιά. Έκατσαν και σκέφτηκαν και
αποφάσισαν να αλλάξουν το όνομα της περιοχής, της γειτονιάς, που μέχρι
εκείνον τον καιρό υπήρχε και ήταν Καρσί Μπαϊλάρ. Τούρκικη ονομασία.
Σκέφτηκαν να κάνουν μια εκκλησία. Γιατί λέει αν δημιουργήσουμε εδώ πέρα
ένα ναό, αν χτίσουμε ένα ναό θα ονομάσουμε και την περιοχή περιοχή
Προφήτη Ηλία….
Όμως η σκέψη η πρώτη ήταν που θα βρουν μέρος, είχα αρχίσει να σας
λέω ότι γνώριζαν τους ανθρώπους που είχαν στην κατοχή τους αυτά τα μέρη.
Ένα κομμάτι ήταν της Εθνικής Τράπεζας. Πήγε η επιτροπή εκεί και τους
παρακάλεσε να τους το δώσουν. Έδωσε η Εθνική Τράπεζα ένα κομμάτι που
είναι από δω και κάτω, πίσω από το Ιερό του Ναού. Και ενώ αυτή ζητούσαν
ένα μέρος, ξέρω γω, 500τμ, για να χτίσουν το ναό, αυτοί προσφέρθηκαν και
έδωσαν και αυτή τη στιγμή ο Προφήτης Ηλίας έχει στην κατοχή του 25
στρέμματα, τα οποία είναι όλα εδώ γύρω γύρω και όλα αυτά τα πεύκα που
είναι γύρω γύρω όλος αυτός ο λόφος
ως κάτω στο δρόμο…
Βρέθηκαν λοιπόν οι δωρητές. Μια
οικογένεια ήταν η οικογένεια
Νταντάνη και μια οικογένεια Σιαγκά
κ.ά. . Όλοι οι δωρητές είναι
γραμμένοι έξω. Δώρισαν αυτή την
έκταση και μπήκε ο θεμέλιος λίθος
και άρχισε να χτίζεται ο ναός.
Μάλιστα από τη στιγμή που μπήκε ο
θεμέλιος λίθος άρχισαν να στέλνουν
γνωστοποιήσεις σε όλο το νομό, για να μάθει ο κόσμος ότι εδώ έγινε ένα
εκκλησάκι, και να έρχονται οι άνθρωποι και να έχουν έτσι και κάποια έσοδα.
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Έτσι σιγά σιγά χτίστηκε ένα μικρό κομμάτι, μετά άλλο ένα κομμάτι και
ακόμα ένα κομμάτι 4 φορές έγινε επέκταση.
Θα σας διαβάσω κάτι για να δείτε τι ακριβώς γράφει το 1958 λέει:
Της Ιερής Μητροπόλεως Βέροιας και Ναούσης Επιτροπή Ανεγέρσεως του
Ναού Προφήτη Ηλιού.
Εν Βέροια τη 16η Ιουλίου
1958
ΑΡ. ΠΡ. 4 Πρόσκληση ειδοποίηση
Την Κυριακή 20 Ιουλίου
1958 και ώρα 6μμ στο ΒΔ της
Πόλης μας λοφίσκο Καρσί
Μπαϊλάρι
ο
οποίος
μετονομάστηκε με αποφάσεως
του Δημοτικού Συμβουλίου
εις Προφήτη Ηλία, βλέπετε,
και
εις
θέση
όπου
εχαράχτησαν τα θεμέλια του ανεγερσομένου εξωκλησίου του Προφήτη
Ηλιού, άρα το ’58 μπήκαν τα θεμέλια, η Επιτροπή αναγγέλλοντος μετά
ευχαρίστηση τούτο παρακαλεί και προσκαλεί τας αρχάς τας οργανώσεις και
το λαό της Βέροιας όπως παραβρεθούν στην τελετή ταύτη. (Δηλαδή
παρακαλούσαν να ‘ρθει ο κόσμος στη θεμελίωση για να γίνει και γνωστό το
γεγονός, ότι θα γίνει ναός στο λόφο της Βέροιας.) Κατά πάσα πιθανότητα
στην τελετή θα προσέλθει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. κ. Καλλίνικος,
οπότε θα καταθέσει το θεμέλιο λίθο. Σημειούται (ακούστε) ότι υπάρχει
αυτοκινητόδρομος από Μουρίφ αριστερά. (Ξέρετε ποιος είναι ο χώρος αυτός;
Εκεί που ρίχνουμε το σταυρό. Εκεί που είναι τα κοιμητήρια. Εκεί που
ρίχνουμε το σταυρό υπήρχε γέφυρα, όχι αυτή που υπάρχει, μια ξύλινη
γέφυρα. Και μια υπήρχε στη Μπαρμπούτα που επικοινωνούσαν οι άνθρωποι
με την πόλη. ….
Ενώ η πρώτη Θεία Λειτουργία έγινε την επόμενη χρονιά όπως φαίνεται
από το επόμενο έγγραφο: Επιτροπή Ανεγέρσεως εξωκλησίου Προφήτου
Ηλιού Ενορία Αγίου Γεωργίου
Βέροιας, όπως και παρέμεινε πάλι
στη ενορία του Αγίου Γεωργίου,
Βέροια 16 Ιουνίου 1959
Γνωστοποίηση για υπαίθριους
θρησκευτικάς τελετάς επί της
εορτής του Προφήτη Ηλιού
φέρεται εις γνώσην, (δηλαδή
κάνανε αγώνα οι άνθρωποι να
προσεγγίσουν ανθρώπους, να
τους ενημερώσουν ότι ήδη υπήρχε ένα εκκλησάκι, ελάτε να δείτε την
περιοχή) των ευσεβών Χριστιανών ότι την 20η Ιουλίου και ημέρα Δευτέρα
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και 6:30 πμ επί της μνήμης του Προφήτη Ηλιού, γίνεται υπαίθρια πανήγυρις
και Θεία Λειτουργία(1η Θεία Λειτουργία θα γίνει. Που σημαίνει ότι είχε γίνει
ένα μικρό τμήμα του ναού και μπορούσε να λειτουργήσει ο παπάς) επί του
λόφου Προφήτη Ηλία πρώην Καρσί Μπαϊλάρ εις ΒΔ της πόλης της Βέροιας.
…
Τώρα τι να σας πω, να σας
πω ότι για να γίνει αυτό
χρειάστηκε
πάρα
πολύς
αγώνας. Κουβαλούσαν εδώ με
γαϊδουράκια άμμο, τσιμέντα
για να ξεκινήσει ο ναός.
Μεγάλη ταλαιπωρία.
- Υπήρχε κάτι πριν από
το ναό του Προφήτη Ηλία
εδώ; Κάποιος άλλος ναό,
κάτι;
- Όχι, ούτε στα ιστορικά αρχεία αναφέρεται κάτι.
- Γάμοι, βαπτίσεις γίνονται;
- Γάμοι, βαπτίσεις γίνονται και τους καλοκαιρινούς μήνες, κάθε Τετάρτη
απόγευμα, γίνεται εσπερινός και η παράκληση του Προφήτη Ηλία.
…..
- Τι σας αρέσει στον Προφήτη Ηλία;
- Τι εννοείς; Αν θέλεις να σου πω για μένα όταν έγινα παπάς και
λειτούργησα για πρώτη φορά εδώ συγκινήθηκα πάρα πολύ και έκλαψα,
γιατί μια από τις κυρίες που γυρνούσαν κι έκαναν έρανο ήταν η μητέρα
μου. Σκέφτηκα τι θα ένοιωθε η μάνα μου αν με έβλεπε, ο γιος της , να
λειτουργεί εδώ. Ήταν έντονα τα συναισθήματα.
- ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Κ.Μελίνα Δαμιανίδου
Θα σας παρακαλέσω πολύ για
κάτι. Θα είστε όσο πιο ήσυχοι γίνεται,
γιατί τα παιδιά είναι εδώ μαθημένα
ό,τι κάνουν, όταν δουλεύουν, όταν
μιλάνε, να μιλάνε ήρεμα και με ήσυχο
τρόπο.
Η μέριμνα λοιπόν έχει εργαστήρια:
εργαστήριο ζωγραφικής, εργαστήριο
κατασκευών, εργαστήριο μαγειρικής,
εργαστήριο
ηλεκτρονικών
υπολογιστών και γυμναστήριο.
- Να ρωτήσουμε κάποια πράγματα πρώτα;
- Βέβαια. Εδώ είμαι εγώ για να σας απαντήσω. Παρακαλώ.
- Πότε ιδρύθηκε το Κέντρο Μέριμνας;
- Το Κέντρο Μέριμνας ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια. Δηλαδή ….
- Το 2002
- Πόσα παιδιά μένουν εδώ;
- Φιλοξενεί 20 παιδιά. Λέω παιδιά αλλά η ηλικία που έρχονται στη
Μέριμνα είναι από 16 –
50 ετών.
…..
- Τι μαθαίνουν εδώ;
- Να ζωγραφίζουν, να
φτιάχνουν
ωραία
πράγματα, που
τα
πουλούν στις εκθέσεις
που
κάνουν,
να
μαγειρεύουν,
να
πλένονται,
να
σιδερώνουν, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γυμνάζονται. Παίρνουν μέρος
σε μεγάλες αθλητικές οργανώσεις.
- Πόσες ώρες μένουν εδώ;
- Εδώ μένουν από τις 8 -3 μμ. Εδώ τρώνε το πρωινό και το μεσημεριανό
τους. Όταν έρχονται το πρωί εδώ, κάτω βγάζουν τα παπούτσια και
φορούν τις παντόφλες σαν το σπίτι τους. Πλένουν το πρόσωπο τους, τα
χέρια τους, τα δόντια τους και μετά ανεβαίνουν επάνω. Κάνουμε
προσευχή και μπαίνουν στις τάξεις τους. Εδώ ετοιμάζουν και τρώνε το
πρωινό γεύμα, το μεσημεριανό γεύμα και μετά επιστρέφουν στα σπίτια
τους.
…..
- Που βρίσκετε τα χρήματα που σας χρειάζονται;
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- Κανονικά το Κέντρο Μέριμνας ανήκει κάτω από τη μεγάλη ομπρέλα του
Υπουργείου Υγείας. …Είναι δομή κοινωνικής προσφοράς. Όπως το
σχολείο είναι δομή μόρφωσης σε
παιδιά. Έτσι και η Μέριμνα
θεωρείται
ότι
είναι
δομή
κοινωνικής προσφοράς την κάνει
να εντάσσεται στο υπουργείο
Υγείας. Ανήκουμε εκεί και από κει
βρίσκουμε χρήματα, αλλά αυτό
είναι τωρινή εξέλιξη. Όλα τα
προηγούμενα χρόνια η Μέριμνα
λειτουργούσε χάρη στην αγάπη των Βεροιωτών πολιτών.
- Πόσα άτομα εργάζονται;
- Είναι τέσσερα άτομα μόνιμο προσωπικό, μια εγώ που είμαι εθελόντρια,
δηλαδή δεν πληρώνομαι και επίσης άλλοι 4 εθελοντές. Δηλαδή δεν
πληρώνονται. Αλλά το μόνιμο προσωπικό ήταν για χρόνια εθελοντές.
- Υπάρχει χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας;
- Δεν υπήρχε ποτέ. Ο στόχος όμως ήταν να πάρει την πιστοποίηση, έτσι
ώστε να δικαιούται κάποια χρήματα από τον κρατικό κορβανά. Η
περιβόητη πιστοποίηση μετά από
τόσα χρόνια λειτουργίας ήρθε τώρα.
- Πώς νοιώθουν εδώ τα παιδιά;
- Νοιώθουν προστατευμένα. Κι αυτό
είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή τι εννοώ.
Νοιώθουν ότι ανήκουν σε μια μεγάλη
οικογένεια. Φεύγουν από την
οικογένεια του σπιτιού και έρχονται
σε μεγαλύτερη οικογένεια που τα
αγαπάει και τα φροντίζει.
…..
- Δηλαδή είναι σαν ανήκουν σε μια μεγάλη οικογένεια;
- Ναι τουλάχιστον αυτός είναι
ο στόχος της δική μας
Μέριμνας.
Να
μην
καταλαβαίνει το άτομο που
βρίσκεται εδώ ότι έφυγε από
το περιβάλλον του σπιτιού
και πήγε σε ένα αφιλόξενο
περιβάλλον.
- Σαν να είναι στο δικό τους
σπίτι;
- Αυτό
φιλοδοξούμε
να
κάνουμε.
- ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ.
47

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ
ΓΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΡΓΗ
Από εκείνη τη μεριά που είναι το
κιόσκι ερχόταν οι Τουρκάλες και
κάνανε ραμαζάνι. Έχει βρύση εκεί, δεν
ξέρω αν το ξέρετε, (ναι) και από κει
ερχόταν, ήταν τούρκικη γειτονιά και
έφτιαχναν ραμαζάνι. Καθόταν εδώ,
όπως μου έλεγε η μάνα μου. Εδώ είναι
το νεροτριβείο, ήταν πρώτα μύλος και
τον κάνανε νεροτριβείο. Πλένουν χαλιά,
βέλεντζες, κιλίμια κλπ. Εκεί πάνω ήταν πάλι μύλος και το κάνανε παγοποιείο
(Σαρόγλου). μετά έφυγε στην Αθήνα και έκανε εργοστάσιο. Πιο πάνω υπήρχε
και άλλος μύλος. Εκεί είναι το σπίτι το δικό μας και εδώ ήταν ο μύλος του
Παπατσόλιου.
- Να ρωτήσουμε λίγο για τη γέφυρα;
- Α! η γέφυρα, ήταν χαμηλή, στο Δήμο έχει φωτογραφίες, την πήρε το
ποτάμι το 35. Το νερό έφτασε μέχρι το ζωνάρι, περίπου στη μέση του
σπιτιού. Και το 69, ή το 72 που ξαναέγινε πλημμύρα ήρθε το νερό μέχρι την
αυλή μας αλλά δεν πήρε γέφυρες ή σπίτια. Το 35 όμως εδώ ήταν όλο
σπίτια και τα πήρε το ποτάμι. Εμείς το σπίτι ήταν ψηλό και το νερό ήρθε
μέχρι το ζωνάρι. Ήταν μέχρι το παράθυρο. Ο μπαμπάς μου έβγαλε τα
γελάδια και εμείς φύγαμε από πίσω γιατί φοβηθήκαμε. Όλη η γειτονιά
βγήκαν από εκεί. ….
- Να και ο καπετάνιος ο Γούλας, που ξέρει καλύτερα. Είναι 81 ετών.
- Δείξε τα παιδιά πως ήταν η γέφυρα .
- Αυτή η γέφυρα ήταν με δυο καμάρες. Εδώ ήταν ο δρόμος. Περνούσαν
μόνο τα μικρά αμάξια. …
- Όταν την πήρε το νερό κάνανε σιδερένια γέφυρα;
- Ύστερα από πολλά χρόνια. Περίπου το 1950 έκανε ο στρατός
σιδερένια.
- Από το 1935 μέχρι να κάνει ο στρατός τη γέφυρα με τι περνούσατε; Δεν
είχε γέφυρα;
- Δεν είχε γέφυρα. Από τη Χάβρα πήγαιναν.
- Α! κάνατε τον κύκλο.
- Ήταν με δυο καμάρες. Τότε όλος ο κόσμος εδώ ερχόταν και έπλυνε.
Δεν είχε βρύσες και από το κιόσκι εδώ έπαιρνε νερό. Εκεί πέρα είχε ένα
παγοποιείο, πέρα στο τέρμα, το πήρε το νερό τότε. Είχε βγει μέχρι εδώ πάνω
το νερό.
- (κυρία) Εδώ βάζανε καζάνια και έπλυνε ο κόσμος.
- Εδώ ήταν πολλά παιδιά. Εδώ ο μαχαλάς είχε όσα είστε εσύ εδώ (40).
Μέσα στο σπίτι μας ζούσαν τέσσερις οικογένειες από οχτώ άτομα μέσα σε
κάθε δωμάτιο.
- Ευχαριστούμε και τους δυο σας.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΚΑΠΗ
Κύριος ομιλητής ήταν ο κύριος Χάρης, αλλά μιλούσαν και άλλοι κύριοι.
Καλημέρα σας. Θα μπορούσε κάποιος να μας μιλήσει για τη γειτονιά μας.
Να μιλήσει ο Χάρης.
Να κάνετε ερωτήσεις και να απαντώ.
Να μας πείτε λίγο πρώτα πώς ήταν τα
σχολεία;
Σχολείο ήταν μόνο εδώ πάνω. (5ο Δ. Σχ. )
Το 8ο Δημοτικό πότε περίπου έγινε;
Το 8ο πρέπει να έγινε περίπου το 1965.
Πόσοι μαθητές ήταν στην τάξη;
Η τάξη πόσα είχε; Δηλαδή 40-50 παιδιά
είχε η τάξη;
80 παιδιά(άλλος κύριος)
Μπορεί, εγώ δε θυμάμαι.
Ο Προμηθέας πότε άρχισε να μεγαλώνει σαν γειτονιά;
Τα παλιά χρόνια είχε λίγα σπιτάκια. Από το ‘55 άρχισαν να γίνονται. Εδώ
πάνω ήταν αμπελοχώραφα. Από τα Εβραίικα και πάνω ήταν
αμπελοχώραφα. Ύστερα άρχισαν έπαιρναν λίγα οικόπεδα και άρχισαν να
κάνουν σπίτια. …
Εδώ ήταν τα Εβραίικα μνήματα. Μέχρι το 1950 που είχαν μείνει λίγοι
Εβραίοι τους έθαβαν εδώ.
Τόσα αργά θάβανε εδώ;
Ναι και ύστερα τους πήγαιναν στη Θεσσαλονίκη.
Ο Προμηθέας με την πόλη με πόσες γέφυρες συνδεόταν;
Ήταν η Καραχμέτ, το 1962 έγινε η γέφυρα στην οδό Θερμοπυλών.
Η γέφυρα στην οδό Δήμητρας;
Η Μπαρμπούτα, ήταν μια γέφυρα που το ’35 την πήρε το ποτάμι. Κάνανε
μια γέφυρα στρατιωτική με μπέρλεϊ και επικοινωνούσαμε μ’ αυτή.
Το Καραχμέτ ήταν παλιά. Όταν έγινε η πλημμύρα το 1935 το νερό ερχόταν
πάνω από τη γέφυρα. Γέμισε το ποτάμι….. Η καμάρα έμεινε….
Η γέφυρα της Βασίλισσα Βεργίνας, που είπατε, ήταν σταθερή ή
σηκωνόταν;
Όχι, όχι με δυο μαδέρια ήταν και ξύλα πάνω. Κάπου κάπου τη φτιάχνανε.
Δίπλα ήταν ένα βυρσοδεψείο κι από δίπλα ήταν η πόρτα της Χάβρας, που
λέμε τα εβραίικα, ήταν μια ξύλινη πόρτα με καρφιά μεγάλα και οι Εβραίοι
το βράδυ κλείνανε την πόρτα.
Είχε δηλαδή είσοδο και από την κάτω μεριά, δεν ήταν μόνο η γέφυρα;
Είχε από δυο πλευρές. Η μία από τη Λέσχη Αξιωματικών και μια από κάτω.
Οι δύο πόρτες κλείνανε το βράδυ και εμείς είχαμε το φόβο « οι Εβραίοι μην
σας πιάσουν, μην πάτε προς τα κει», γιατί το βράδυ, απόγευμα οι πόρτες
κλείνανε. Οι κάτοικοι του Προμηθέα από που ήταν οι πιο πολλοί; Γιατί
είναι καινούρια γειτονιά.
49

- Είναι πρόσφυγες. (Μικρασιάτες.) ήταν πρόσφυγες. Εμένα ο παππούς μου
ήρθε εδώ το 1913, από τον Καύκασο.
- Το ’22 ήρθαν οι πολλοί.
- Τα σπιτάκια που βλέπουμε εδώ είναι …
- Δεν υπήρχαν από τότε. Εδώ επάνω ήταν τα τούρκικα. Το Καρσί μαχαλά
που λέγανε. Ήταν απέναντι και λέγανε Καρσί μαχαλά. Το 1916 βάλανε 30
οικογένειες, το 1922 άρχισαν και έρχονταν, το 1938 έδωσε η τράπεζα
δάνεια και γίνηκαν τα μικρά σπιτάκια, που λέτε, στην οδό Αντιγόνης.
Γινήκανε δυο σειρές, τα υπόλοιπα ήταν αμπελοχώραφα.
- Τι καταστήματα υπήρχαν τα παλιά χρόνια εδώ. Τώρα έχει πολλά τότε;
- Καφενεία και τέτοια υπήρχαν;
- Το ’58 – ’60 έκανε ο Ρήγας ένα καφενείο, δίπλα στο περίπτερο του Λάκη.
- Το κέντρο «Μπαρμπούτα» πότε άνοιξε;
- Είναι παλιό.
- Η πλατεία του συνοικισμού πού ήταν;
- Ο κόσμος έβαινε στα χωράφια.
- Για χορούς, γάμους στην αυλή του 5ου
γίνονταν.
- Η εκδρομή του Προμηθέα, τα
Σαββατοκύριακα, ήταν στο Ρολόι. Δεν
υπήρχε πλατεία. Καμιά φορά παίζαμε
τον κιμετζέ στη πλατεία εκεί κοντά και
κάναμε κέφι, άλλο δεν είχε.
- Ύστερα και το ρεύμα ήταν μεμονωμένες κολόνες, μια εδώ και άλλη στα
500 μέτρα. Ρεύμα είχαμε από το εργοστάσιο Βέρμιο.
- Αναπολείτε την παλιά γειτονιά; Τις εικόνες που είχατε τότε; Να τις βλέπατε
κάπου κάπου; Σας άρεσε;
- Ήταν κακή εικόνα. Από δρόμους κλπ ήταν μέσα στη λάσπη.
- Ήταν το παραμελημένο κομμάτι της πόλης;
- Ναι, ναι. Έπρεπε να έχεις ένα ζευγάρι για να έρθεις από κει ως εδώ και
μετά να αλλάξεις τα παπούτσια.
- Έπρεπε να αλλάξεις παπούτσια για να πας στην αγορά, αυτή η διαφορά
υπήρχε.
- Στο αντάρτικο εδώ ήταν ο χώρος εκτέλεση, λίγο πιο πέρα στο Λιανοβρόχι,
στο ποταμάκι.
- Εκεί θα έπρεπε να γίνει ένα μνημείο.
- Περνούσαν οι αντάρτες και ακούγαμε όλη τη νύχτα μπαμ μπουμ.
- Όταν έρχονταν οι αντάρτες μας περνούσαν οι γονείς από το ποτάμι για να
μη μας πάρουν οι αντάρτες ή πέσει κανένα βλήμα.
- Το Λιανοβρόχι είχε πολύ νερό τότε και το νερό είναι πολύ καλό. Τώρα το
νερό το μαζεύουν και δεν έχει πολύ νερό.
- Τότε είχαμε συμπόνια, ο ένας γείτονας πονούσε τον άλλο, τώρα γινήκαμε
ξένοι, γινήκαμε ξένοι. Αν ένας δεν μπορούσε, όλοι πηγαίναμε την Κυριακή
να τον βοηθήσουμε ή άλλη μέρα. «Θα πάμε στο Χάρη να του σκάψουμε το
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χωράφι» λέγαμε. Τώρα είσαι δίπλα 1ος ξάδερφος και δεν ξέρεις αν είσαι
ξαδέρφια. Απομονώθηκε όλος ο κόσμος.
Μάλιστα… Αυτό είναι το άσχημο.
Όταν θέλω να πάω στην κόρη μου και μου λέει να πάρω τηλέφωνο για να
πάω στο σπίτι… πώς να πάω. .. Πάμε μπροστά;
Είπατε αναπολείτε τα παλιά; Βέβαια…
Οι δεσμοί ήταν πιο κοντινοί;
Υπήρχε συμπόνια. Πώς να το κάνουμε. Η πολυτέλεια…. Τώρα θα φέρω το
φίλο μου στο σπίτι και δεν έχουμε σαλόνι καλό. Αγάπη υπάρχει… σαλόνι
είναι εκείνο. Τι να το κάνω εγώ το σαλόνι … αν υπάρχει μίσος μεταξύ μας.
Τι έθιμα βιώνατε εκείνα τα χρόνια σαν γειτονιά; Θα θέλατε να ξαναζήσετε
κάτι;
Μακάρι να είχαμε τα παλιά εθίματα. Να κρατούσαμε τα παλιά έθιμα. Αν
συγκρίνεις τα παλιά με τώρα…
Πάσχα τα παιδιά βγαίνανε και ψέλνανε. Οι παραδόσεις όλες αναμεταξύ μας
ήταν πολύ ωραίες. Τώρα είναι … μη χειρότερα θεέ μου. Τότε εκείνα τα
χρόνια… θα τα ψάχνουμε όσο αφορά τις σχέσεις των ανθρώπων.
Και ένα άλλο. Ήμασταν μαλωμένοι 2-3 οικογένειες, εδώ πάνω στον
Προμηθέα. Την μεγαλοβδομάδα των Χριστουγέννων παίρνανε τον Κεμετζέ
10 άτομα μαζί, παίζανε το κεμετζέ, αρχηγός ήταν ο πρόεδρος, και έμπαινε
στο σπίτι του Χάρη. Εμείς ήμασταν οι δυο μαλωμένοι, έβγαινε και έλεγε
«Συμβιβαστείτε γρήγορα». Από δίπλα έβλεπε η γειτόνισσα, οι άλλοι και
έλεγαν «ετοιμάσου θα έρθουν και σε μας». Γύριζαν όλη τη γειτονιά,
συμφιλίωση, ήμασταν αγαπημένοι.
Το κάνατε παραμονή Χριστουγέννων;
Και Πάσχα, κάθε μεγάλη γιορτή που υπήρχε, γινόταν συμφιλίωση των
κατοίκων. Παίρνανε τον κεμετζέ και γύριζαν όλη τη γειτονιά. Αν ήταν
κάποιος ανήμπορος τον βοηθούσαν λίγο.
Η εκκλησία συμμετείχε ενεργά; Σας βοηθούσε;
Εκκλησία εδώ δεν υπήρχε και δεν υπάρχει. Είπαν θα μας κάνουν εκκλησία.
Απορούμε πώς ο Δεσπότης μας είπε αυτά τα ψέματα. Τρεις φορές…
έβαλαν και καμπάνα και τη χτυπούσαν. ….
Η δικιά μας γενιά, δάσκαλε, έχει άλλη συμπόνια… με την καινούρια….
Το έθιμο ήταν ότι όλοι βγαίνανε και χορεύανε στους δρόμους. Όλος ο
κόσμος έβγαινε και χόρευε. Το καλύτερο πράγμα. Στο γάμο τρεις μέρες
κρατούσε το γλέντι.
Των Φώτων υπήρχαν κάποια έθιμα;
Των Φώτων …Ήταν πανηγύρι. Όταν ξεκινούσαν για τα Φώτα όλη η
Βέροια από εδώ περνούσε, από τον Προμηθέα, για να πάει στο ποτάμι για
να δει να ρίχνουν το Σταυρό. Πολύ ωραίο αυτό. Με τα άλογα. Το έθιμο
ήταν να στολίσουν τα άλογα με φλοκάτες, να βάψουν τα νύχια τους
Των αλόγων;
Ναι να κάνουν τα άλογα καλλονές. Να πάνε εκεί κοντά και την ώρα που
ρίχναν τον Σταυρό να μπουν μέσα. Ο 1ος καβαλάρης που έπιανε το Σταυρό,
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έπρεπε να γυρίσει όλη τη Βέροια και να λέει: « Πιάσαμε το Σταυρό, είδαμε
το φως το αληθινό».
Πότε άρχισαν να ρίχνουν το Σταυρό κάτω στο ποτάμι;
Εμείς ήμασταν μικροί, δηλαδή ρίχναμε 2 σταυρούς, στην Μπαρμπούτα
ήταν οι βλάχοι. ….
Ο Προμηθέας έχασε ευκαιρία περίπου το 1970. είχαν έρθει υπουργοί, ο
Ασλανίδης κ.ά. από την Αθήνα να κάνουν το γήπεδο εδώ. Έκαναν επιλογή
στο βουνό απέναντι στο Λιανοβρόχι να γκρεμίσουν ένα μέρος από το
βουνό και να κάνανε γήπεδο και άλλες εγκαταστάσεις, νοσοκομείο,
δικαστήρια τα πάντα. Από εκεί αντέδρασαν οι Κωστοχωρίτες.
Αντέδρασαν, δεν σας το παραχωρούμε.
Όχι, δώσαμε υπογραφές όλοι.
Γατί δεν έγινε;
….. Αλλά ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν θέλανε να γίνει το δωρεάν,
ήθελαν να γίνει προς την Πιερίων. Εκεί ήθελαν να γίνουν, γιατί εκεί είχαν
χωράφια να πουλήσουν, γι’ αυτό το χάσαμε. Τότε η ΜΟΜΑ, που άνοιγε
δρόμους θα άνοιγε το βουνό. Θα κάνανε και κολυμβητήριο. Θα παίρνανε
νερό από πάνω. Θα γινόταν ένα πράγμα!!!
Για ποια εποχή μιλάμε;
Γύρω στο 1970, επί χούντας
Εδώ στα Εβραίικα μνήματα, όταν ήμουν στο σώμα, είχε εγκριθεί να γίνει το
διοικητήριο, αλλά πάλι σκόνταψε στο Δημοτικό Συμβούλιο. …
Τι θα θέλατε από τη σημερινή γενιά; Ένα σας παράπονο;
Εμείς θέλουμε από την καινούρια γενιά να είναι τα παιδιά μας φρόνιμα. Να
είναι επιμελείς στα γράμματα. Να ακούνε τις μανάδες και τους πατεράδες.
Να μη βρίζουν. Εγώ έγινα 30 χρονών και «Μα την Παναγία» δεν ήξερα να
πω. Έλεγα σε βεβαιώ. Και τώρα το ‘χουμε ψωμί και αλάτι. «Μα την
Παναγία» πώς το λες την Παναγία. Είσαι εσύ σε θέση να πάρεις την
Παναγία στο στόμα. Αυτό θέλω να είναι υπάκουα.
Να σέβονται τον μεγαλύτερο πάντα.
Θέλει κάποιος κάτι άλλο;
Τι θα θέλατε να αλλάξει στη γειτονιά; Τι να γίνει για να βελτιωθεί η
κατάσταση;
Να γίνουν διαβάσεις. Να μπορούν να περνούν τα παιδιά και οι γέροι.
Να μπουν φανάρια εδώ(στα Εβραίικα). Εδώ σκοτώθηκε κόσμος. Πρέπει
οπωσδήποτε ο Προμηθέας να αναβαθμιστεί. Να γίνει μια δεύτερη πολιτεία
της Βέροιας.
Για το ποτάμι, που είναι χάλια;
Το ποτάμι… Μπράβο το ποτάμι, πρέπει να το προσέχουμε. Μια
καθαριότητα γενική. Το παν είναι η καθαριότητα.
Υπήρξε μια πρόταση να σκεπαστεί ένα μέρος από το ποτάμι, από
προηγούμενο δήμαρχο, και να γίνουν καταστήματα και από τις δυο πλευρές
αλλά δε δόθηκαν τα λεφτά. …
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Το 2Ο Γυμνάσιο είναι το
σχολείο της γειτονιάς
του
Προμηθέα. Δέχεται παιδιά από
το 8ο Δημοτικό και από το δικό
σας, το 5ο Δημοτικό Σχολείου.
Το σχολείο μας ήρθε εδώ στην
περιοχή γύρω στο 1975.
Παλιότερα ήταν μαζί με το 1ο
Γυμνάσιο πάνω στο Ρολόι και
μετά ήρθε εδώ. Έχει 12
τμήματα. Τρία τμήματα η Α’ τάξη, Τέσσερα η Β’ τάξη και πέντε η Γ΄ τάξη.
Όλα τα παιδιά του σχολείου μας είναι 250 περίπου. Το σχολείο μας έχει την
ιδιαιτερότητα να φιλοξενεί ακόμα αθλητικά τμήματα.
- Τι είναι αυτά τα ντουλάπια που υπάρχουν εδώ;
- Αυτά είναι για να βάζουν οι μαθητές τα πράγματα τους, γιατί δεν έχουν
τάξεις. Κάθε μάθημα έχει την τάξη του. Δηλαδή εγώ που κάνω
θρησκευτικά τα παιδιά έρχονται και με βρίσκουν στην τάξη μου. Δεν
αλλάζω εγώ τάξη, αλλάζουν τα παιδιά. Στα ντουλαπάκια αυτά φυλάνε τα
βιβλία τους.
- Υπάρχουν προβλήματα στο σχολείο σας;
- Ιδιαίτερα προβλήματα δεν
έχουμε. Ούτε στο κτίριο ούτε
στο έμψυχο δυναμικό. Οι
καθηγητές
όλοι
είναι
παρόντες.
- Πόσους καθηγητές έχει το
σχολείο σας;
- Είμαστε 41 καθηγητές που
διδάσκουμε στο σχολείο.
Μερικοί διδάσκουν και σε
άλλα σχολεία.
- Έχετε εποπτικό υλικό;
- Άπειρο. Πάρα πολύ. Έχουμε
υπολογιστές, βιντεοπροβολείς, χάρτες κλπ. Είναι ένα πολύ καλά
εξοπλισμένο σχολείο. Με διαδραστικούς πίνακες, ό,τι μπορεί να έχει ένα
σχολείο.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
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- Πότε χτίστηκε το σχολείο
σας;
- Έχουμε 2 κτίρια. Το παλιό
άρχισε να λειτουργεί το 1960
και το καινούριο το 1990.
Δυο κτίρια μαζί σε ένα.
- Πόσες αίθουσες έχετε;
- Έχουμε
12
αίθουσες
διδασκαλίας
και
άλλες
αίθουσες.
Έχουμε
μια
βιβλιοθήκη, δυο γραφεία
δασκάλων, ένα μεγάλο ένα μικρό. Μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για
εικαστικά κλπ. Μια αίθουσα πληροφορικής στο παλιό κτίριο. Έχουμε μετά
ένα τμήμα υποδοχής των Ρομά, δίπλα από την αίθουσα πληροφορικής,
τουαλέτες και το γυμναστήριο στο υπόγειο και μια αποθήκη.
Πόσοι δάσκαλου εργάζονται στο σχολείο;
Όλοι μαζί είμαστε 27, εσείς είστε πιο πολλοί, όλοι όλοι δάσκαλοι και
ειδικότητες.
Πόσους μαθητές έχει το σχολείο σας;
226 μαθητές, τόσοι λίγοι.
Έχει προβλήματα το σχολείο σας;
Μικροπροβλήματα γενικά έχει. Αλλά δεν είναι προβλήματα. Το κτίριο είναι
σε καλή κατάσταση. Καινούριο
είναι.
Πώς σας λένε;
Γιώργος Μακαρατζής. Μένω
πίσω από το σχολείο σας.
Έχετε εποπτικό υλικό στο
σχολείο σας;
Έχουμε ότι έχετε και εσείς. Όχι
κάτι ιδιαίτερο. Α! Σε κάθε
αίθουσα διδασκαλίας
έχουμε
έναν υπολογιστή και έναν
προτζέκτορα, σε όλες τις αίθουσες, αν αυτό εννοείς εποπτικό υλικό.
Έχετε μεγάλη αυλή; Σας χωράει;
Πού κάνετε προσευχή;
Εδώ μπροστά. Ξεκινάει από την Πρώτη και συνεχίζουν. Είναι και το Ειδικό
σχολείο μαζί.
Όταν βρέχει πού κάνετε προσευχή;
Μέσα στο σχολείο όπως και σεις.
Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Α) ΒΙΒΛΙΑ
 Γιάννης Μελετίδης (1995)Οδοιπορικό στο συνοικισμό του Προμηθέα
Βέροια
 Θωμάς Γαβριηλίδης (1999) Η Βέροια στους Αιώνες – Βεργιώτικα
σημειώματα
 Στ. Σβαρνόπουλος (1979) Η Μαγική Μπαρμπούτα – Λαογραφικά της
Βέροιας
Β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
 Μακαρατζής Γ. (επιμ.) (2000). Οι γέφυρες της Βέροιας στις αρχές του
20ου αιώνα, Βέροια: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας Ημερομηνία
Πρόσβασης 8-11-11 από
http://users.sch.gr/makaratzis/cv/uploads/to%20biblio.pdf
 Παλιά Βέροια – Γέφυρα Σταυρού Ημερομηνία Πρόσβασης 10 - 1 - 12
από http://hey-sam-do-you.blogspot.com/2010/08/blog-post.html
 Ακαδημία ποδοσφαίρου «Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ» Ημερομηνία Πρόσβασης
5-4-2012
http://www.macacadfs.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2
 Κέντρο Μέριμνας Ημερομηνία Πρόσβασης
3 –
3 – 2012
http://www.kemaed.gr/theinstitution
 Σύλλογος Κιβωτιανών Ν. Ημαθίας Ημερομηνία Πρόσβασης 5-4-2012
http://www.kivotianoiveroias.gr/selides/istoria_silogou.html
 Μορφωτικός Σύλλογος Προμηθέα Ημερομηνία Πρόσβασης 5-4-2012
http://www.promitheas-veria.gr/old-site/festival.htm
 Σύλλογος Κρητών http://sites.google.com/site/imakrhtikoi/
 Και άλλες ιστοσελίδες
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1. Εξώφυλλο
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3. Ο τρόπος με τον οποίο εργαστήκαμε
4. Ονόματα μαθητών
5. Ενότητα 1: Ο Προμηθέας
6. Η συνοικία μας: Ο Προμηθέας
7. Η ιστορία του συνοικισμού του Προμηθέα
8. Περίπατος στον Τριπόταμο
9. Καταστήματα του Προμηθέα
10. Ενότητα 2: Γέφυρες του Προμηθέα
11. Γέφυρα Καραχμέτ
12. Γέφυρα της Βασίλισσα Βεργίνας
13. Γέφυρα της οδού Δήμητρας
14. Γέφυρα και πεζογέφυρα της οδού Θερμοπυλών
15. Γέφυρα του Σταυρού
16. Ενότητα 3: Σχολεία του Προμηθέα – Μέρη γνώσης
17. 5Ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας
18. 8Ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας
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23. Σχολές Καράτε
24. Ενότητα 4: Σύλλογοι του Προμηθέα
25. Μορφωτικός Σύλλογος «Προμηθέας»
26. Σύλλογος Κιβωτιανών Ν. Ημαθίας
27. Σύλλογος Κρητών Ν. Ημαθίας
28. Ακαδημία Ποδοσφαίρου «Ο Μακεδόνας»
29. 7Ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων
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