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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Μια από τις σηµερινές απαιτήσεις και αλήθειες της παιδαγωγικής
επιστήµης, είναι η εκπαίδευση των µαθητών (και του λαού µας) να
στηρίζεται πάνω στα ντόπια µορφωτικά στοιχεία της γενέθλιας γης.
Σκαλοπάτι για την πνευµατική µας ανάταση αποτελούν τα ζωντανά αυτά
µορφωτικά στοιχεία, που συνδέουν την ανθρώπινη ύπαρξη µε τη ζωή και
οδηγούν σε ψυχικά βιώµατα καθοριστικά για τη δηµιουργία του
πολιτισµού µας…
Ο Νοµός Ηµαθίας είναι ένας Ναός, ταµένος στη Λατρεία της
Φύσης του Ενός, όπου ιερουργούν τον όρθρο το κάλλος και η
οµορφιά τον εσπερινό.
Η προσπάθειά µας, να συλλέξουµε µέσα σε λόγια, φωτογραφίες και
σχέδια αυτή τη βαθιά ουσία που χαρακτηρίζει µόνο το δικό µας τόπο, µας
ώθησε να καταλήξουµε σε µια σύνθεση, που συγκέντρωσε µε το νόηµα
της περίσωσης, ακριβώς, την κουλτούρα και την πρόοδο που
δηµιούργησε αυτός ο τόπος.
Κι όλα αυτά από Αγάπη. Απέραντη Αγάπη γι’ αυτό το χώµα, από όπου
κι εµείς πλαστήκαµε και πάνω του ανασαίνουµε κάθε µέρα, ακόµη και
στα όνειρά µας. Γι’ αυτόν τον επίγειο Παράδεισο, που είναι ο τόπος µας,
η αξιαγάπητη Ηµαθία!
Ευχαριστίες θερµές εκφράζουµε στους αγαπητούς φίλους επιστήµονες
και συγγραφείς, για τις πληροφορίες που µας έδωσαν και το έντυπο υλικό
που ευγενικά µας παραχώρησαν:
•
•
•
•
•
•
•

Βαλσαµίδη Εµµανουήλ, Θεολόγο – Ιστορικό.
Γαβριηλίδη Θωµά, Φιλόλογο – Ερευνητή.
∆ηµητράκη Θωµά, ∆/ντή 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Βεροίας.
Μελετίδη Ιωάννη, Οικονοµολόγο.
Ντελιόπουλο Γεώργιο, Λαογράφο.
Πέτκο Αντώνιο, Αρχαιολόγο.
Χιονίδη Γεώργιο, Νοµικό – Ιστορικό.

Το να βιογραφήσουµε τον εαυτό µας σ’ αυτή τη σελίδα, θα ήταν
µαταιοδοξία. Και πλεονασµός, να εξηγήσουµε µε πρόλογο τα επόµενα.
Αφήνουµε κάθε ενδιαφερόµενο να ξεφυλλίσει τούτο το πόνηµα.
Αδαλόγλου Μιχάλης
∆άσκαλος
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Β Ε Ρ Ο Ι Α
Θέση - Oνοµασία
Η Βέροια, η πρωτεύουσα της επαρχίας και του
νοµού Ηµαθίας, είναι κτισµένη στους πρόποδες του
Βερµίου, σε υψόµετρο 130 µ.
Πότε ακριβώς και από ποιον ιδρύθηκε δεν είναι
γνωστό. Ούτε είναι ακριβής η προέλευση του
ονόµατός της. Συνδέεται µε µυθολογικές
παραδόσεις, ιστορικές και γλωσσολογικές απόψεις.
Κατά τη Μυθολογία η Βέροια ήταν µια «Νύµφη
των υδάτων», κόρη του Ωκεανού και της Θέτιδας
Μαρµάρινη κεφαλή
ή κόρη του Άδωνη και της Αφροδίτης.
Μέδουσας,
Τι να κρύβει άραγε ο µύθος αυτός; Μήπως ότι η
υπερφυσικού
Βέροια ήταν παραθαλάσσια πόλη, όπως
µεγέθους, 2ος αιώνας
αποδεικνύεται απ’ τις ανασκαφές στη Νέα
Νικοµήδεια;
∆ύο άλλες εκδοχές παρατίθενται από τον ιστορικό Θεαγένη στο χαµένο
σήµερα σύγγραµµά του «Μακεδονικά», αποθησαυριζόµενες ωστόσο από
το λεξικογράφο - συγγραφέα του ΣΤ΄ αιώνα, Στέφανο Βυζάντιο, στο
βιβλίο του «Εθνικά». Σύµφωνα µε την πρώτη, η Βέροια κτίσθηκε απ’ το
Μακεδόνα στρατηγό Φέρωνα, που έδωσε το όνοµά του στην πόλη (οι
Μακεδόνες στην αρχή πρόφεραν το Φ σαν Β).
Την ίδια άποψη υποστηρίζει και ο Μελέτιος στη
γεωγραφία του.
Σύµφωνα µε τη δεύτερη άποψη, κτίσθηκε από το µυθικό
βασιλιά Βέρητα, που της έδωσε το όνοµα ενός από τα τρία
τέκνα του, της Βέροιας (Μίεζα και Όλγανος είναι τα
ονόµατα των άλλων δύο τέκνων).
Οι γλωσσολόγοι συνδέουν την ονοµασία της πόλης µ’
ένα φυσικό γεγονός της περιοχής, τα άφθονα νερά. Η λέξη
θεωρήθηκε σύνθετη από το Βε και το παράγωγο του
ρήµατος ρέω (ρους, ροή, ροιά), που δινόταν σε πόλεις µε
πολλά νερά.
Η λέξη Βέροια έχει και µια άλλη ερµηνεία: «Φέρειν
Ροϊάς». ∆ηλαδή, πόλη που παράγει ρόδια εκλεκτής
ποιότητας. Στην περιοχή τα λένε Καµπάδικα ή Τσιπορόιδα
ή Αλµπασάνια.
Σιδερένιο ξίφος µε ελεφαντοστέινη λαβή,
διακοσµηµένη µε χρυσή Νίκη, από
κιβωτιόσχηµο τάφο της Βέροιας, τέλος 4ου
αιώνα π.Χ. Βέροια, Αρχαιολογικό
Μουσείο.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Προϊστορία – Mακεδονική περίοδος
Πρώτοι κάτοικοι της Βέροιας θεωρούνται οι Πελασγοί, που εδώ τους
συναντούµε µε το όνοµα Βρύγες. Αργότερα κατοίκησαν την πόλη οι
Αχαιοί.
Μετά ήρθαν οι Μακεδόνες, που ήταν δωρικής καταγωγής. Η πόλη ήταν
η δεύτερη σε σπουδαιότητα του µακεδονικού κράτους µετά την
πρωτεύουσα Αιγές (σηµερινή Βεργίνα) ή Πέλλα.
Οι κάτοικοι της πόλης πήραν µέρος στην εκστρατεία του Μεγάλου
Αλεξάνδρου και ο ιστορικός Αρριανός αναφέρει δύο επιφανείς
Βεροιώτες, που πήραν µέρος στην εκστρατεία. Πρόκειται για τον
τριήραρχο Μυλλέα, γιο του Ζωίλου και τον Κοίρανο, που ο Αλέξανδρος
έβαλε αρµόδιο για την είσπραξη των φόρων της περιοχής Φοινίκης.
Πιθανότατα Βεροιώτης ήταν και ο περίφηµος Άρπαλος, που έκλεψε µετά
το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το βασιλικό θησαυροφυλάκιο.
Στις 23 Ιουνίου του 68 π.Χ. η πόλη παραδόθηκε στους Ρωµαίους από το
Βεροιώτη στρατηγό Ιππία, καθώς και τους Μίδωνα και Πάνταυχο,
Βεροιώτες επίσης.

Λεπτοµέρεια από την εσωτερική ζωγραφική διακόσµηση του
µακεδονικού τάφου Λύσωνος και Καλλικλέους στα Λευκάδια
(Αρχαία Μίεζα) Ηµαθίας.
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Ρωµαϊκή περίοδος
Κατά την περίοδο αυτή η Βέροια ήταν µια από τις πιο σηµαντικές
πόλεις.
Την ίδια περίοδο στη Βέροια τελούνταν αθλητικοί αγώνες µε
συµµετοχή αθλητών απ’ όλο το ρωµαϊκό κράτος. Οι αγώνες ονοµάζονταν
«ΟΛΥΜΠΙΑ», ήταν όµως γνωστοί και µε το όνοµα «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ».
Σηµαντικό γεγονός για τη Βέροια, κατά τους ρωµαϊκούς χρόνους, ήταν
και η επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου για να κηρύξει το Χριστιανισµό.
O Απόστολος Παύλος επισκέφτηκε τη Βέροια δύο ή τρεις φορές, µεταξύ
των ετών 49 – 52 µ.Χ.

Βυζαντινή περίοδος

Οι Βεροιείς
αποδείχθηκαν
ευγενέστεροι των
Θεσσαλονικέων,
σύµφωνα µε τη
διήγηση των
Πράξεων των
Αποστόλων

Κατά την περίοδο αυτή η Βέροια εξακολούθησε να είναι µια από τις σηµαντικότερες πόλεις της
Μακεδονίας.

Την ίδια περίοδο, για µικρά χρονικά διαστήµατα, την πόλη κατέλαβαν :
Βησιγότθοι, Οστρογότθοι, Ούνοι, Άβαροι, Σλάβοι, Σαρακηνοί πειρατές,
Βούλγαροι, Νορµανδοί, Φράγκοι και Σέρβοι.
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Τουρκοκρατία – Η άλωση
Η οριστική άλωση της Βέροιας από τους Τούρκους έγινε πιθανόν το
Μάρτη ή τον Απρίλη του 1430 ή µεταξύ των ετών 1448 - 49.
Σύµφωνα µε την παράδοση η πόλη δεν παραδόθηκε στους Τούρκους,
αλλά πολιορκήθηκε και µετά από προδοσία έγινε η άλωσή της.
Συγκεκριµένα, ένας ξυλοκόπος (αυτοί κρατούσαν τα κλειδιά της πόλης),
που έφερε το παρατσούκλι Χατζηκατβίας, οδήγησε τους Τούρκους µέσα
στην πόλη από αφύλακτη είσοδο του τείχους, η οποία βρισκόταν στη
συνοικία που σήµερα (από τότε) ονοµάζουµε «Γιολά Γκελντί», δηλαδή,
δρόµος από όπου µπήκαν.
Το Χατζηκατβία, µετά το θάνατό του, οι Τούρκοι τρεις φορές τον
έθαψαν και η γη δε δεχόταν το σώµα του. Κατά την ίδια παράδοση, ένας
γέροντας είπε να σφάξουν ένα σκυλί και να το θάψουν µαζί του. Έτσι, η
γη τον δέχθηκε όπως δέχεται τα σκυλιά.
Μετά την άλωση
Η µανία των Τούρκων ήταν µεγάλη, καθώς µπήκαν στην πόλη. Πολλοί
κάτοικοι βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ τους άρχοντες της πόλης και το
Μητροπολίτη Αρσένιο κρέµασαν στον πλάτανο έξω από τη Μητρόπολη.
Ο πλάτανος που σώζεται και σήµερα (Κεντρική οδός), έχει
χαρακτηρισθεί ιστορικό µνηµείο.

Η Βασίλισσα Βεργίνα πηγαίνει στον Άγιο Κήρυκο.
(Σχέδιο ∆ηµήτρη Ερµόπουλου).
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ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

H επανάσταση του 1822
Το σηµαντικότερο γεγονός της επαναστατικής περιόδου στην περιοχή
της Βέροιας, είναι η µάχη στο Μοναστήρι της Παναγίας ∆οβρά, 4 χµ.
Β∆ της πόλης, στο δρόµο προς το Κωστοχώρι.
Όλα άρχισαν στις 21 Φεβρουαρίου 1822,
όταν ο οπλαρχηγός της περιοχής, ΓεροΚαρατάσος, µε 1.800 παλικάρια χτύπησε
τους Τούρκους της Βέροιας στις συνοικίες
Καρά
Αχµέτ,
Μπαρµπούτα,
Άγιοι
Ανάργυροι. Όµως οι 6.000 Τούρκοι, µε
αρχηγό τον Κεχαγιάµπεη, απέκρουσαν την
επίθεση και οι Έλληνες τραβήχτηκαν στο
Μοναστήρι της Παναγίας ∆οβρά, όπου και
οργάνωσαν την άµυνά τους.
Εκεί, τους επιτέθηκαν οι Τούρκοι στις 12
Μαρτίου 1822 και τους πολιόρκησαν. Ο
Καρατάσος µε τους άνδρες του βρέθηκαν
σε δύσκολη θέση. Τότε όµως, καθώς οι
Τούρκοι ετοιµάζονταν για την τελική
επίθεση, έφθασε βοήθεια µε αρχηγούς το Ζαφειράκη από τη Νάουσα
και το Γάτσο από την Έδεσσα. Στο Μοναστήρι και στους χώρους γύρω
από αυτό έγινε µεγάλη µάχη, σώµα µε σώµα. Οι Τούρκοι υποχώρησαν
τελικά στη Βέροια, αφήνοντας στο πεδίο της µάχης 1.500 νεκρούς, ενώ
από τα παλικάρια του Καρατάσου σκοτώθηκαν τέσσερα.
Οι Τούρκοι εκδικήθηκαν την ήττα τους. Επιτέθηκαν µετά από λίγες
µέρες στο Μοναστήρι, το οποίο είχαν εγκαταλείψει οι Έλληνες
καταφεύγοντας στη Νάουσα. Η µανία τους ήταν µεγάλη. Κατάστρεψαν
το Μοναστήρι και κρέµασαν τον Ηγούµενο Γεράσιµο. Την ίδια νύχτα
έσφαξαν στη Βέροια, στη θέση «Πουργιά Κιόσκι », ανάµεσα στο πάρκο
της Εληάς και την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, 82 άρχοντες της
πόλης. Άλλοι πάλι πέθαναν, ανάµεσά τους και η γυναίκα και η κόρη του
Καρατάσου, µετά από φριχτά βασανιστήρια.

Ο Γερο-Καρατάσος.
Θυρεός της Περιφερειακής
Εφορείας Προσκόπων Ηµαθίας.
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Μακεδονικός αγώνας
Το 1904, οι Μακεδόνες που ζουν µε την ελπίδα της απελευθέρωσης,
µπλέκονται σ’ ένα «βρόµικο», τριµέτωπο Αγώνα. Οι Μακεδόνες έχουν να
αντιµετωπίσουν τους Τούρκους κατακτητές, τους Βούλγαρους
Κοµιτατζήδες και τους Ρουµάνους.
Είναι ο Μακεδονικός Αγώνας. Για τις ανάγκες του Αγώνα ιδρύθηκε
στη Βέροια το «Εθνικό Κοµιτάτο» µε πρόεδρο τον πρόκριτο της πόλης,
Αναστάσιο Σιορµανολάκη, που έστησε το αρχηγείο του στο
Μακροχώρι.
Ελληνικά ανταρτικά σώµατα άρχισαν τη δράση τους στην περιοχή της
Βέροιας και ιδίως στη λίµνη των Γιαννιτσών, γνωστή την εποχή εκείνη
σαν «Βάλτος».
Από τους Μακεδονοµάχους της πόλης, µάχιµους και µη, αξίζει να
αναφέρουµε τους: Ε. Χριστοδούλου, Κ. Μαλούτα, Μ. Καρακωστή, Α.
Παπαδήµο, Α. Τσικερδάνο, Ε. Βελτσίδη, Αντ. Αντωνιάδη, Κ. & Σ.
Βαφείδη, Κ. Ρέππα, Α. Σµυρλή, Γ. Καρατζόγλου, Σ. Κουκουτέγο και Μ.
Γκαλίτσου.
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Το χρονικό της απελευθέρωσης
της Βέροιας από τον τουρκικό ζυγό
Ο Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908) δε
στάθηκε αρκετός, ώστε να ελευθερωθεί η
Μακεδονία από το ζυγό των Τούρκων.
Έπρεπε να περάσουν άλλα τέσσερα
χρόνια, για να συνεννοηθεί η Ελλάδα µε
τους Σέρβους, τους Μαυροβούνιους και
τους Βούλγαρους και παραµερίζοντας τις
διαφορές τους να κηρύξουν τον πόλεµο,
στις 17 Σεπτεµβρίου 1912, στην
Οθωµανική Αυτοκρατορία.
Την εποχή εκείνη, βασιλιάς της Ελλάδας
ήταν ο Γεώργιος Α΄, µε πρωθυπουργό τον Εικόνα της εποχής: ο στρατός
Ελευθέριο Βενιζέλο και Αρχιστράτηγο το ελευθερώνει τη Μακεδονία.
διάδοχο Κωνσταντίνο.
Το πρωινό της 9ης Οκτωβρίου 1912, τα τηλεβόλα των Ελλήνων
στρατιωτών βρυχήθηκαν στα στενά του Σαραντάπορου (χωριό του νοµού
Λάρισας) και νίκησαν τους Τούρκους, που οπισθοχώρησαν προς το όρος
Βέρµιο.
Στις 13 Οκτωβρίου, οι πέντε από τις επτά ελληνικές µεραρχίες πέρασαν
τον Αλιάκµονα ποταµό και στρατοπέδευσαν έξω από την πόλη της
Κοζάνης.
Στις 15 Οκτωβρίου, το τουρκικό πυροβολικό θα σωπάσει, κάτω από τα
πυρά του ελληνικού πυροβολικού, στα υψώµατα της Καστανιάς.
Στις 16 Οκτωβρίου 1912, ο ελληνικός στρατός κατηφόρισε προς την
πόλη της Βέροιας. Μπροστά, περήφανος καβαλάρης, ο ίλαρχος Πέτρος
Μάνος.
Ο ∆ήµαρχος Χαλήλ Αλή Βέης, ο Μητροπολίτης Καλλίνικος
∆εληκάνης και οι Πρόκριτοι ύψωσαν τη µεγάλη λευκή σηµαία στη
στέγη του πανύψηλου πύργου Ωρολογίου και στη συνέχεια παρέδωσαν
την πόλη στον ελληνικό στρατό, µετά από τη θριαµβευτική του είσοδο.
Η απελευθέρωση της Βέροιας υπήρξε αναίµακτη, χάρη στην
αλληλοπροστασία των Ελλήνων και των Τούρκων κατοίκων.
Οι Έλληνες στρατιώτες, αφού ξεκουράστηκαν στην πόλη της Βέροιας,
συνέχισαν τη νικηφόρα πορεία τους προς τα Γιαννιτσά και τη
Θεσσαλονίκη.
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ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
(4ος – 19ος αιώνας)
Το βυζαντινό Μουσείο
Στεγάζεται στον πρόσφατα συντηρηµένο αλευρόµυλο του Μάρκου, ο
οποίος οικοδοµήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Εγκαινιάσθηκε το
2000.
Τα τείχη
Περιβάλλουν την πόλη από τη νοτιοδυτική, τη νότια, την ανατολική
και τη βόρεια πλευρά της. Οχυρωµένη, πιθανώς, ήταν και η δυτική
πλευρά, στην οποία πρόσθετο στοιχείο άµυνας ήταν η παρεµβολή του
Τριπόταµου ποταµού.
Από τις πύλες, που εξασφάλιζαν την επικοινωνία της Βέροιας µε τις
άλλες πόλεις της Μακεδονίας, έχει προταθεί η ταύτιση τριών: της
Βασιλικής (βόρειας), της Οψικκιανής (νότιας) και της πύλης της Άννας
(δυτικής).
Τα σωζόµενα υπολείµµατα των τειχών ανάγονται από τους
ελληνιστικούς χρόνους µέχρι και το 14ο αιώνα.
Παλιά Λουτρά (Tuzci Hamam)
Αποτελούνται από το γυναικείο και το ανδρικό τµήµα (∆ίδυµοι
Λουτρώνες). Αναφέρονται από τον Τούρκο περιηγητή Εβλιγιά
Τσελεµπή, ο οποίος επισκέφθηκε τη Βέροια στα µέσα του 17ου αιώνα.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το ανδρικό τµήµα, όπου διατηρούνται σπάνιες
τοιχογραφίες µε σκηνές κυνηγιού.

Παλιά Λουτρά
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Ορτά Τζαµί
Μονόχωρο τρουλοσκεπές κτίσµα, µε στοά στη δυτική και τη βόρεια
πλευρά του. Με βάση την τοιχοδοµία του, η οποία θυµίζει ανάλογες
πρώιµων οθωµανικών κτισµάτων στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να αποτελεί
ένα από τα παλαιότερα κτίσµατα του τύπου του και να χρονολογείται στο
α΄µισό του 15ου αιώνα.
Μεντρεσέ Τζαµί
Βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά
της βυζαντινής πόλης, δίπλα στο σχολικό
συγκρότηµα των 3ου και 14ου ∆ηµοτικών
Σχολείων. Η ονοµασία του προϋποθέτει
την ύπαρξη και άλλου κτιρίου, του
Μεντρεσέ (ιεροδιδασκαλείου), µη σωζόµενου σήµερα.
ου

Το Μεντρεσέ Τζαµί

Κτίσµατα του 19 αιώνα
Στις συνοικίες της Κυριώτισσας, της Παναγίας ∆εξιάς και της
Μπαρµπούτας, καθώς και σε τµήµα από τη συνοικία της Μακαριώτισσας
διατηρούνται αρκετά κτίσµατα κοσµικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα.
Ορισµένα από αυτά, σήµερα, επαναλειτουργούν ως κτίρια δηµόσιας
χρήσης.

ΜΟΥΣΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ & ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Οι παλιοί Βεροιώτες ήταν άνθρωποι γλεντζέδες. Συνήθιζαν να γλεντούν
µέσα στα σπίτια µε επικρατέστερο όργανο το βιολί. Χρησιµοποιούσαν
όµως και το κλαρίνο, το νταούλι και το νταϊρέ (ντέφι).
Οι πιο συνηθισµένοι ντόπιοι χοροί ήταν ο Συγκαθιστός, ο Συρτός, ο
Μέρµηγκας και η Μαρµαρένια Βρυσούλα.
13

Οι εκκλησίες της Βέροιας
Η Βέροια έχει σήµερα 50 περίπου εκκλησίες.
Παλιότερα, όµως, οι εκκλησίες ήταν 72 και σ’ αυτό το µεγάλο αριθµό
χρωστά τον τίτλο «Μικρή Ιερουσαλήµ».
Μερικές είναι πολύ παλιές και θεωρούνται µοναδικά βυζαντινά
µνηµεία, όπως:
Παλιά Μητρόπολη
Τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική µε υποτυπώδες εγκάρσιο κλίτος.
Αποτελεί έναν από τους µεγάλους επισκοπικούς Ναούς που χτίστηκαν
στη Μακεδονία κατά τον 11ο αιώνα. Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο
σωζόµενος τοιχογραφικός διάκοσµος, ο οποίος στο µεγαλύτερο µέρος του
χρονολογείται στο 13ο αιώνα.
Κατά την Οθωµανική περίοδο µετατράπηκε σε µουσουλµανικό τέµενος
µε την επωνυµία Χουνκιάρ Τζαµί (Τζαµί της Νίκης).

Είσοδος της παλιάς Μητρόπολης από σχέδιο του ∆ηµήτρη
Ερµόπουλου.

Χριστός (Μονή του Σωτήρος Χριστού του Καλοθέτου)
Σηµαντική µονόχωρη εκκλησία, που χτίστηκε από τον Ξένο Ψαλιδά. Η
σύζυγός του Ευφροσύνη φρόντισε για την ολοκλήρωση των εργασιών
ανέγερσης και την τοιχογράφηση του Ναού το έτος 1315. Ζωγράφος του
Ναού είναι ο περίφηµος Θεσσαλονικέας Γεώργιος Καλλιέργης.
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Μέγας Θεολόγος
Αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα µεσοβυζαντινά κτίσµατα της
Βέροιας. Εξωτερικά έχει την όψη µονόχωρης εκκλησίας µε δικλινή στέγη,
αποτέλεσµα µεταγενέστερης επισκευής µιας αρχικά τρίκλιτης βασιλικής.
Οι τοιχογραφίες του Ναού χρονολογούνται στο β΄τέταρτο του 13ου και
στις αρχές του 14ου αιώνα.
Άγιος Βλάσιος
Η αρχικά µονόχωρη εκκλησία (14ος αιώνας) διαµορφώθηκε σε
τρίκλητη, πιθανώς στα µέσα του 16ου αιώνα. Στον αρχικό πυρήνα έχουν
διασωθεί τοιχογραφίες, οι οποίες αποδίδονται στο ζωγράφο Γεώργιο
Καλλιέργη και χρονολογούνται γύρω στο 1320.
Άγιοι Κήρυκος και Ιουλίττα
Αναφέρεται ως καθολικό Σταυροπηγιακής Μονής το 1395. Η αρχική
εκκλησία ήταν σταυροειδής εγγεγραµµένη µε τρούλο. Από το 16ο αιώνα,
οπότε κατέρρευσε ο τρούλος, έχει τη µορφή µονόχωρου πυρήνα που
περιβάλλεται από στοά. Από το τοιχογραφικό διάκοσµό της διατηρούνται
υπολείµµατα των µέσων του 14ου αιώνα, του τέλους του 15ου αιώνα και
του 1589.

Από την εξωτερική τοιχοποιία του Αγίου Νικολάου,
γνωστού ως Αγίου Σπυρίδωνα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι
το υλικό κατασκευής του Ναού προέρχεται από
αρχαιότερα µνηµεία της Βέροιας.
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Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Παταπίου
Ο µεταβυζαντινός ναός του Αγίου Παταπίου ανοικοδοµήθηκε στις
αρχές του 16ου αιώνα στα ερείπια προϋπαρχόντων κτισµάτων. ∆ιατηρεί
τοιχογραφικό διάκοσµο των αρχών του 16ου αιώνα, του τέλους του ίδιου
αιώνα και των αρχών του 17ου και του 18ου αιώνα, που µαρτυρεί τις
συνεχείς µετατροπές στο µνηµείο.
Στον περιβάλλοντα χώρο του Ναού διακρίνονται τα υπολείµµατα
συγκροτήµατος παλαιοχριστιανικού βαπτιστηρίου (4ος αιώνας) και
τρίκλιτης βασιλικής µε εγκάρσιο κλίτος (5ος αιώνας).
Από το βαπτιστήριο σώζονται οι χώροι του τετράκογχου φωτιστηρίου,
της χτιστής οκταγωνικής κολυµβήθρας και τµήµα του προαύλειου οίκου,
όλοι διακοσµηµένοι µε επιδαπέδια ψηφιδωτά και µαρµαροθετήµατα.
Η βασιλική, η οποία θεµελιώθηκε πάνω στα ερείπια του βαπτιστηρίου,
στη βόρεια και νότια πλευρά της έχει βοηθητικούς χώρους και αψιδωτό
κτίριο που ταυτίσθηκε µε Επισκοπείο. Κοσµείται, επίσης, µε λαµπρά
ψηφιδωτά και µαρµαροθετήµατα.
Αποτελούσε, πιθανώς, τον κεντρικό Ναό της παλαιοχριστιανικής
Βέροιας και συνδεόταν λειτουργικά µε τη διερχόµενη ρωµαϊκή οδό, που
βαίνει κατά µήκος της σηµερινής οδού Βενιζέλου.
Παλαιοχριστιανική βασιλική επί της οδού Καρατάσου 9 (Ο.Τ. 199)
Σώζονται η προεξέχουσα κόγχη, το κεντρικό και το βόρειο κλίτος και
τµήµα του νάρθηκα. Το κεντρικό κλίτος της βασιλικής κοσµείται µε
πολύχρωµο µαρµαροθέτηµα, ενώ ο νάρθηκας µε ψηφιδωτό των αρχών
του 6ου αιώνα.

Ψηφιδωτό των αρχών του 6ου αιώνα από την
παλαιοχριστιανική βασιλική της οδού
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Άλλες βυζαντινές εκκλησίες της Βέροιας
Άλλες βυζαντινές και µεταβυζαντινές εκκλησίες της Βέροιας είναι:
Άγιος Γεώργιος του άρχοντος Γραµµατικού, Χριστός Αντιφωνητής,
Άγιος Νικόλαος του άρχοντος Καλοκρατά, Ενοριακός Ναός Αγίου
Γεωργίου, Αγία Παρασκευή της ενορίας της Μακαριώτισσας, Άγιος
Σάββας της ενορίας της Κυριώτισσας, Παναγία ∆εξιά, Άγιος Προκόπιος,
Παναγία Ευαγγελίστρια, Άγιος Γεώργιος ο Μικρός, Παναγία
Περίβλεπτος, Άγιος Ανδρέας της ενορίας της Κυριώτισσας, Παναγία
Γοργοεπήκοος, Παναγία Παλαιοφορίτισσα ή Παντάνασσα, Παναγούδα ή
Υπαπαντή, Άγιοι Θεόδωροι, Παναγία Χαβιαρά, Αγία Άννα της ενορίας
του Προφήτη Ηλία, Άγιος Νικόλαος της Γούρνας, Άγιος Νικόλαος του
µοναχού Ανθίµου, Άγιος Νικόλαος της ενορίας της Μακαριώτισσας,
Χριστός Παντοκράτωρ, Άγιος ∆ηµήτριος, Μεγάλοι Άγιοι Ανάργυροι,
Άγιος Στέφανος, Άγιος Ανδρέας της ενορίας του Αγίου Γεωργίου,
Παναγία Φανερωµένη, Μεταµόρφωση του Σωτήρος, Άγιος Νικόλαος
(γνωστός ως Άγιος Σπυρίδων), Μητροπολιτικός Ναός των Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου, Άγιος Νικόλαος ο Ψαράς, Μικροί Άγιοι Ανάργυροι,
Παναγία Βαλτεσινή και Άγιος Αντώνιος.
Εκκλησίες αλλοιωµένες
από νεοτερικές επεµβάσεις
Στη Βέροια διατηρούνται, επίσης,
αρκετές εκκλησίες, όπως η Αγία Άννα
(τέλη 18ου αιώνα) και ο Άγιος
Βασίλειος της ενορίας των Αγίων
Αναργύρων, η Αγία Παρασκευή και ο
Άγιος Νικόλαος (τέλη 18ου αιώνα) της
ενορίας της Παναγίας ∆εξιάς, ο
Προφήτης Ηλίας (αρχές 19ου αιώνα), ο
Άγιος Ιωάννης ο Ελεήµων (αρχές 19ου
αιώνα), ο Άγιος Σπυρίδων της ενορίας
του Αγίου Γεωργίου (αρχές 19ου αιώνα)
και η Έξω Παναγιά, οι οποίες έχουν
αλλοιωθεί από νεοτερικές επεµβάσεις
και είναι άγνωστο αν διαδέχθηκαν
προγενέστερο Ναό.

Σχέδιο από την εξωτερική κόγχη

του ιερού του Αγ. Σάββα της
ενορίας της Κυριώτισσας.
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Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΝΕΟΣ
Ο Άγιος Αντώνιος ο Νέος γεννήθηκε το 1450 ή το 1540 στη Βέροια.
Ασκήτεψε στα Πιέρια, κοντά στον Αλιάκµονα ποταµό (Σκήτη Τιµίου
Προδρόµου). Πέθανε σε ηλικία 90 ετών, την 1η Ιανουαρίου, σε µια
σπηλιά και το σώµα του βρέθηκε µετά από 16 ηµέρες.
Σύµφωνα µε την παράδοση, από γεγονός σχετικό µε την ταφή του
Αγίου, πήραν τα ονόµατά τους τα χωριά Μέση, Κουλούρα, ∆ιαβατός,
Ραψωµανίκη, Ξεχασµένη, Σταυρός.
Η σωρός του Αγίου ενταφιάσθηκε κάτω από τη µουριά (το ιερό δένδρο
της Βέροιας), που βρίσκεται στον αυλόγυρο του σηµερινού Ναού.
Ο Ναός κτίστηκε το 1860, ο οποίος όµως κάηκε δυο φορές. Μία φορά
το 1864 και µία το 1898. Και τις δυο φορές οι κάτοικοι της πόλης
έσωσαν το λείψανο του Αγίου.
Ο σηµερινός Ναός εγκαινιάσθηκε στις 12 Σεπτεµβρίου 1904.
Παλιότερα ο Ναός ήταν θεραπευτήριο ψυχασθενών.
Η µνήµη του Αγίου γιορτάζεται στις 17 Ιανουαρίου.

Ο Καθεδρικός Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου, Πολιούχου Βεροίας.
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∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Τα ιστορικά πλατάνια της Βέροιας
Η µεγάλη ποικιλία των βιότοπων µε ειδική οικολογική ή ιστορική σηµασία, ώθησε
το ελληνικό κράτος να θεσπίσει νόµους και διατάγµατα για την προστασία τους.
Τέτοιες περιοχές είναι οι εθνικοί δρυµοί, τα αισθητικά δάση και τα µεµονωµένα
δένδρα.

Η πόλη της Βέροιας διαθέτει δύο ιστορικά πλατάνια, τα οποία
συγκαταλέγονται στην κατηγορία των διατηρητέων µνηµείων της φύσης.
Το πλατάνι της Κεντρικής οδού (παλιά Μητρόπολη)
Με την άλωση της Βέροιας, το 1430, στον πλάτανο που βρίσκεται
απέναντι από την παλιά Μητρόπολη, στην Κεντρική οδό, οι Τούρκοι
απαγχόνισαν τους Πρόκριτους της πόλης και το Μητροπολίτη Αρσένιο.
Το πλατάνι της πλατείας Ωρολογίου
Στα 1705, ο αρµατωλός Ζήσης Καραδήµος, οι δύο γιοι του και τα
παλικάρια του σκότωσαν τους «επίσηµους οθωµανούς απεσταλµένους»,
που είχαν πάει στη Νάουσα για παιδοµάζωµα.
Στον πλάτανο της πλατείας Ωρολογίου απαγχονίστηκαν από τους
Τούρκους οι δύο γιοι του Καραδήµου, Βασίλειος και ∆ηµήτριος, µαζί µε
έξι παλικάρια του, ύστερα από τη σύλληψή τους σε λυσσώδη µάχη στα
στενά της Αράπιτσας.

Ο ιστορικός πλάτανος της πλατείας Ωρολογίου
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ΜΑΘΕ ΑΚΟΜΗ ΟΤΙ…
Υπάρχουν κι άλλες «Βέροιες» στον κόσµο:
Η πόλη Βέροια της Συρίας, το σηµερινό Χαλέπι ή Αλέπο.
Η πόλη Βέροια ή Βερόη της Βουλγαρίας, η σηµερινή Στάρα Ζαγόρα.
Ο οικισµός τα Βέροια του δηµοτικού διαµερίσµατος Βασσαρά Λακωνίας.
Η πόλη Βέροια (Bereja) της Ρωσίας.
Η πόλη Βέροια (Veria) της Γαλλίας.
Η πόλη Βέροια (Berea) της Ουαλίας στη Μεγάλη Βρετανία.
Η εβραϊκή συνοικία Βέροια (Berea) στο Γιοχάνεσµπουργκ (Ν. Αφρική).
Η συνοικία Βέροια (Berea) της πόλης Ντάρµπαν στη Νότια Αφρική.
Η επαρχία Βέροια (Berea) στο κράτος του Λεζόθο στην Αφρική.
Η πόλη Βέροια (Berea) της πολιτείας του Κεντάκι των Η.Π.Α.
Η πόλη Βέροια (Berea) της πολιτείας του Οχάιο των Η.Π.Α.
Η πόλη Βέροια (Berea) της πολιτείας της Νότιας Καρολίνας των Η.Π.Α.
Τέλος, το όνοµα Βέροια εµφανίζεται, ως γεωγραφική τοποθεσία, άλλες
11 φορές στις Η.Π.Α.

Η Βέροια καταστράφηκε από σεισµό:
Το 700 π.Χ. η Βέροια καταστράφηκε από σεισµό.
Η Βέροια καταστράφηκε από πυρκαγιά:
Στις 14 Αυγούστου 1864 η Βέροια καταστράφηκε από πυρκαγιά. Κάηκαν
περισσότερα από 100 σπίτια και 300 εργαστήρια και καταστήµατα.
Η Βέροια καταστράφηκε από πληµµύρα:
Στις 9 ∆εκεµβρίου 1935 η Βέροια (και πολλά χωριά της Ηµαθίας), έπαθε
µεγάλη καταστροφή από πληµµύρα των ποταµών Αλιάκµονα και
Τριπόταµου.
Ιερό του Ηρακλή στη Βέροια:
Στη συνοικία Προµηθέας, στα εβραϊκά µνήµατα, βρέθηκε Ιερό προς τιµή
του Ηµίθεου Ηρακλή Κυναγίδα. Στην αρχαία Βέροια υπήρχαν και τα
Ιερά του Ασκληπιού, της Αφροδίτης, της Αρτέµιδας, του Απόλλωνα και
του ∆ιόνυσου.
Η πρώτη εφηµερίδα της Βέροιας:
Ήταν ο «Αστήρ», που κυκλοφόρησε το έτος 1924.
Το πρώτο αθλητικό Σωµατείο της Βέροιας:
Ήταν ο «Θησεύς», που δηµιουργήθηκε το έτος 1903.
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ΝΑΟΥΣΑ
Θέση – Ονοµασία
Η Νάουσα είναι η δεύτερη πόλη του Ν. Ηµαθίας. Είναι κτισµένη στις
ανατολικές πλαγιές του Βερµίου σε υψόµετρο 330 µ.
Σύµφωνα µε µία εκδοχή η ονοµασία της προέρχεται από παραφθορά
και συµφυρµό του ονόµατος Νέα Αυγούστα, ονοµασία που είχε παλιός
ρωµαϊκός ή βυζαντινός οικισµός της περιοχής. Η παραφθορά έγινε ως
εξής: Νέα Αυγούστα – Νια Αυγούστα – Νιάγουστα – Νιάουστα –
Νιάουσα – Νάουσα.
Οι Τούρκοι την ονόµαζαν Αγοστό ή Άγουστα.
Πολλοί γλωσσολόγοι υποστηρίζουν ότι το όνοµα προήλθε από τη
µετοχή του ρήµατος Νάω, που σηµαίνει ρέω – πλέω. ∆ηλαδή, Νάουσα
σηµαίνει ρέουσα, επειδή τη διατρέχουν πολλά νερά. Άλλοι γλωσσολόγοι
υποστηρίζουν ότι η ονοµασία προέρχεται από τη µετοχή ανάγουσα, που
σηµαίνει πηγή που ανάζει, που αναβλύζει πολλά νερά.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς γίνεται στη Νάουσα
χορός από άντρες και γυναίκες µασκαρεµένους, που ονοµάζεται
«Μπούλες». Οι µασκαρεµένοι άντρες είναι φουστανελοφόροι.
Άντρες, γυναίκες και παιδιά έχουν το στήθος σκεπασµένο µε
φλουριά, που κάνουν θόρυβο καθώς χορεύουν.
Στον καιρό της εθνεγερσίας ο χορός αυτός έδινε τη δυνατότητα
στους Έλληνες για συνάντηση και µυστικές συνεννοήσεις.
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Ίδρυση – Ιστορία
Η πόλη ιδρύθηκε πιθανότατα το χρονικό
διάστηµα 1371 – 1417 µ.Χ.
Ιδρυτής της πόλης, σύµφωνα µε την παράδοση,
είναι ο Αβρανός ή Εβρενός Πασάς, που ήταν
στρατηγός του Σουλτάνου Μουράτ.
Κατά την αρχαιότητα, ανατολικότερα της
σηµερινής πόλης, υπήρχαν οι πόλεις Μίεζα και
Κίτιον, οι κάτοικοι των οποίων προτίµησαν την
ελευθερία τους από την τούρκικη σκλαβιά και αφού
πρώτα εγκαταστάθηκαν στις πλαγιές του Βερµίου,
αποτέλεσαν τον πληθυσµό της Νάουσας.
Μετά την ίδρυσή της ήταν προστατευό-µενη πόλη
της Βελιντέ Σουλτάνας. Οι κάτοικοι πλήρωναν
µικρή φορολογία στους Τούρκους. Οι µόνοι
Τούρκοι που έµεναν στην πόλη ήταν ο Βοεβόδους
(εισπράκτορας) και ο Καδής (ιεροδικαστής).

Μνηµείο της Ναουσαίας
µητέρας στον τόπο της θυσίας
στην Αράπιτσα.

Στην επανάσταση του 1821 η Νάουσα έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο µε οπλαρχηγό
τον ατρόµητο Ζαφειράκη. Το 1822, µετά από σκληρούς αγώνες, έπεσε στα χέρια των
Τούρκων και µεγάλο µέρος της πόλης καταστράφηκε από τις ορδές του Αµπούλ –
Αβούδ Πασά.
Τότε, Ναουσαίες
µητέρες και ελεύθερες
κοπέλες προτίµησαν να
πέσουν από τους καταρράκτες της Αράπι-τσας
και να πνιγούν στα
ορµητικά νερά του
ποταµού, παρά να ζή-σουν
ατιµασµένες και
σκλαβωµένες στους
Τούρκους.

Σκίτσο από τη θυσία των Ελληνίδων στην Αράπιτσα.

Για τους παραπάνω
λόγους, η Πολιτεία, έδωσε
στην πόλη της Νάουσας
τον τιµητικό τίτλο
«ηρωϊκή».
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ
Η Αλεξάνδρεια αποτελεί τον τρίτο δήµο του Ν. Ηµαθίας µετά τη Βέροια και τη
Νάουσα.

Μέχρι το 1953 η πόλη ονοµαζόταν Γιδάς. Για την παλιά αυτή ονοµασία
υπάρχουν πολλές εκδοχές. Έτσι, σύµφωνα µε τον ιστορικό Γεώργιο
Χιονίδη, από τη Βέροια, το τοπωνύµιο Γιδάς συνδέεται µε τη βυζαντινή
οικογένεια των Γίδων, της οποίας η περιοχή ήταν αγρόκτηµα.
Ο Βεροιώτης φιλόλογος Απ. Τζαφερόπουλος γράφει, ότι η ονοµασία
Γιδάς προέρχεται από τη συνήθεια των αρχαίων Μακεδόνων να
εκτρέφουν πολλές γίδες, που ήταν το ιερό τους ζώο.
Τέλος, σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η ονοµασία Γηδά προέρχεται από το
«Γη – είδα», που φώναξε ο Μέγας Αλέξανδρος ή η βασίλισσα Βεργίνα ή
κάποιοι ναυτικοί, καθώς από µακριά διέκριναν ένα κοµµάτι ξηράς, όταν
ο σηµερινός κάµπος ήταν θάλασσα.

Η ρουµλουκιώτικη φορεσιά, «οι σαϊάδες
και τα κατσούλια» είναι, κατά γενική
οµολογία, µια από τις ωραιότερες
παραδοσιακές φορεσιές της πατρίδας µας.
Η όλη εικόνα της αποτελεί καθρέφτισµα της
µακεδονικής ψυχής.
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ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ
Η «καρδιά» του ηµαθιώτικου κάµπου, µια περιοχή µε σαράντα περίπου χωριά και
µε κέντρο την Αλεξάνδρεια είναι γνωστή µε το όνοµα Ρουµλούκι.

Η λέξη θεωρείται σύνθετη από τις λέξεις «ρουµ», που σηµαίνει
Ρωµιός, Έλληνας και το «λουκ», που προέρχεται από τη λατινική λέξη
LOCUS (λόκους) και σηµαίνει τόπος. Έτσι, Ρουµλούκι σηµαίνει
Ελληνότοπος.
Την ονοµασία αυτή ενισχύει το γεγονός, ότι ο πληθυσµός της περιοχής
διατηρήθηκε καθαρά ελληνικός και ότι αποτελεί συνέχεια των αρχαίων
Μακεδόνων.

Χάρτης περιοχής Ρουµλουκίου.
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Ο ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο Νοµός Ηµαθίας βρίσκεται στην
Κεντρική Μακεδονία και γειτονεύει
βόρεια µε το Νοµό Πέλλας, νότια και
νοτιανατολικά µε το Νοµό Πιερίας,
ανατολικά
µε
το
Νοµό
Θεσσαλονίκης,
δυτικά
και
νοτιοδυτικά µε το Νοµό Κοζάνης,
ενώ ένα µικρό µέρος του βρέχεται
από το Θερµαϊκό κόλπο.
Ονοµασία
Το όνοµα Ηµαθία είναι αρχαιότατο. Πρώτος την αναφέρει ο Όµηρος
και την αποκαλεί ερατεινή (χώρα αξιαγάπητη). Οι γλωσσολόγοι, λένε, ότι
η ονοµασία σηµαίνει πεδιάδα αµµουδερή, παραλιακή τοποθεσία.
Σύµφωνα µε άλλες εκδοχές η ονοµασία Ηµαθία έχει σχέση µε το
µυθικό βασιλιά της Αιθιοπίας Ηµαθίωνα ή µε το µυθικό βασιλιά Ήµαθο
ή µε τον Άµαθο, ο οποίος, επίσης κατά τη µυθολογία, ήταν γιος του
Μακεδόνα.
Και οι τρεις εκδοχές απλά δείχνουν τη µυθοπλαστική ικανότητα των
αρχαίων Ελλήνων.
Ιστορία
Πρώτοι κάτοικοι της Ηµαθίας ήταν οι Πελασγοί, που στην περιοχή
ονοµάζονταν Βρύγες. Αυτούς διαδέχθηκαν γύρω στα 2000 π.Χ. οι
Αχαιοί. Μετά τους Αχαιούς έχουµε στην Ηµαθία (όπως και σε όλη τη
Μακεδονία) τους ∆ωριείς, που ονοµάσθηκαν Μακεδνοί ή Μακέτες ή
Μακεδόνες, µε την έννοια του µακρύς - ψηλός, πιθανόν από το
επιβλητικό παράστηµα.
Αργότερα την Ηµαθία κατέκτησαν (όπως και όλη την Ελλάδα) οι
Ρωµαίοι, ενώ κατά τη βυζαντινή περίοδο την κατέκτησαν κατά µικρά ή
µεγάλα χρονικά διαστήµατα Σαρακηνοί πειρατές, Βούλγαροι, Νορµανδοί,
Φράγκοι και Σλάβοι.
Τη βυζαντινή περίοδο ακολούθησε η µεγάλη περίοδος της Τουρκοκρατίας. Απ’ τους Τούρκους η Ηµαθία ελευθερώθηκε στον Α΄
βαλκανικό πόλεµο, το 1912.
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ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Από τα 1.712 τετραγωνικά χιλιόµετρα που είναι η έκταση του Νοµού,
τα µισά είναι πεδινό έδαφος και τα άλλα µισά ορεινό και ηµιορεινό.
Όρη
Στα δυτικά, στα σύνορα µε το Νοµό Κοζάνης, βρίσκεται η οροσειρά
του Βερµίου και στα νότια, στα σύνορα µε το Νοµό Πιερίας, βρίσκονται
οι κορυφές των Πιερίων.
Το Βέρµιο
Το µήκος του είναι περίπου 60 χµ. και το πλάτος του κυµαίνεται από 40
µέχρι 20 χµ. Η ψηλότερη κορυφή του ονοµάζεται Τσανακτσή κι έχει
υψόµετρο 2.052 µ. Βρίσκεται πάνω από την πόλη της Νάουσας.
Η πλευρά του βουνού που βρίσκεται στο Νοµό Ηµαθίας είναι
κατάφυτη. Συναντούµε κυρίως βελανιδιές, οξιές, πεύκα, έλατα και σε
χαµηλότερο υψόµετρο συναντούµε καστανιές, φλαµουριές, κερασιές και
καρυδιές. Στους πρόποδες καλλιεργούνται µηλιές, ροδακινιές κι αµπέλια.
Πλούσιο είναι το Βέρµιο και σε ορυκτά. Φηµίζεται κυρίως για τα
µάρµαρα των περιοχών Καστανιάς και Κουµαριάς.
Στο Βέρµιο, που ήταν γνωστό απ’ την αρχαιότητα, αναφέρει ο
Ηρόδοτος, υπήρχαν οι περίφηµοι κήποι του Μίδα µε τα εξηντάφυλλα
τριαντάφυλλα
Οι χιονοδροµικές εγκαταστάσεις και πίστες στα 3 - 5 Πηγάδια και στο
Σέλι, προσφέρουν άνετη εξυπηρέτηση στους πολυπληθείς επισκέπτες..
Σηµαντικοί τόποι παραθερισµού είναι η Καστανιά, το Ξηρολίβαδο, η
Κουµαριά, το Κάτω Βέρµιο (Σέλι), το κάµπινγκ της Γραµµένης, το
Αρκοχώρι και ο Άγιος Νικόλαος στη Νάουσα.

Το Αρκοχώρι (Αρκουδοχώρι) Ναούσης στο Βέρµιο.
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Τα Πιέρια
Γνωστά από τη µυθολογία. Οι παλιότεροι κάτοικοι πίστευαν, ότι στα Πιέρια
έβοσκαν οι αγελάδες του θεού Απόλλωνα, τις οποίες έκλεψε ο Ερµής και ότι στα
Πιέρια έζησαν και Κύκλωπες.

Την ονοµασία τους τη χρωστούν στις εννιά Μούσες που λατρεύονταν
στην περιοχή και οι οποίες ονοµάσθηκαν Πιερίδες. Αυτές ήταν κόρες
του ∆ία και της Μνηµοσύνης (όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος) ή του µυθικού
βασιλιά Πιέρου, (όπως αναφέρει ο Παυσανίας).
Ψηλότερη κορυφή είναι το Φλάµπουρο ή Πιέρος µε υψόµετρο 2.194
µ. Οι ψηλές κορυφές είναι γυµνές, ενώ χαµηλότερα συναντούµε δάση µε
βελανιδιές, οξιές, πεύκα, έλατα και στους πρόποδες κερασιές, καρυδιές,
φουντουκιές κι αµπέλια.
Τα Πιέρια (και το Βέρµιο) δίνουν τη δυνατότητα στους φυσιολάτρες
να ακολουθήσουν ορεινές διαδροµές µεγάλης φυσικής οµορφιάς.
Στην οροσειρά των Πιερίων βρίσκεται ο ∆ήµος Μακεδονίδος µε τα
δηµοτικά διαµερίσµατα Πολυδένδρι, Σφηκιά, Ριζώµατα και ∆άσκιο,
χτισµένα σε περίοπτες θέσεις µε πανοραµική θέα.

Ευρωπαϊκό ορειβατικό µονοπάτι Ε4 στον ορεινό όγκο
των Πιερίων, λίγο πιο πάνω από το δηµοτικό διαµέρισµα
Ριζωµάτων του ∆ήµου Μακεδονίδος.
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Ποτάµια
Ο ηµαθιώτικος κάµπος ποτίζεται από τον Αλιάκµονα και τους
παραποτάµους του Τριπόταµο, Αράπιτσα και Κουτίχα. Ένα τµήµα του
κάµπου, ο βάλτος, αρδεύεται από το Λουδία.
Ο Αλιάκµονας
Ο Αλιάκµονας είναι το µεγαλύτερο ποτάµι στο ελληνικό έδαφος, µε
µήκος 320 χµ. Πηγάζει από τις ανατολικές πλαγιές του Γράµµου και του
Βόιου, τις δυτικές του Βέρνου και τις νότιες του Βαρνούντα. Στην
πορεία του δέχεται τα νερά της λίµνης Καστοριάς και πολλών
παραποτάµων, κυριότεροι απ’ τους οποίους είναι ο Γρεβενιώτικος, ο
Βενέτικος, ο Βέλος και ο Μπελίτσα.
Είναι το ακούραστο ποτάµι. Έτσι ερµηνεύεται το δεύτερο συνθετικό
του ονόµατός του: Άλς = αλάτι και Άκµων = ακούραστος
Το µεγαλύτερο πλάτος του είναι 120 µ. και διαρρέει το Νοµό Ηµαθίας
από τα δυτικά προς τα ανατολικά.
Κοντά στα δηµοτικά διαµερίσµατα Σφηκιά ∆ήµου Μακεδονίδος και
Ασώµατα ∆ήµου Βεροίας, τα τελευταία χρόνια, δηµιουργήθηκαν
τεχνητές λίµνες (φράγµατα) και αντίστοιχα υδροηλεκτρικά εργοστάσια.

Ο ποταµός Αλιάκµονας, καθώς διασχίζει το Νοµό
Ηµαθίας, χωρίζει την οροσειρά του Βερµίου από την
οροσειρά των Πιερίων.
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Ο Τριπόταµος
Είναι το ποτάµι που διασχίζει τη Βέροια και που οι κάτοικοί της το
αποκαλούν Καραχµέτ ή
Μπαρµπούτα.
Στη
διάρκεια των βυζαντινών
χρόνων
ονοµαζόταν
Βασιλικός.
Στους
αρχαίους
χρόνους,
είναι
πολύ
πιθανό να ονοµαζόταν
Όλγανος, όπου σύµφωνα
µε τη µυθολογία, ήταν
ποτάµιος
θεός
και
αδελφός της Βέροιας και
της Μίεζας.

Η γέφυρα της Παναγίας ∆εξιάς (Καραχµέτης).

Η Αράπιτσα
Το ιστορικό ποτάµι της Νάουσας, που διασχίζει την πόλη. Οι κάτοικοί
της το αποκαλούν Αράπτσα, ίσως γιατί ρέει σε µαύρο (σκούρο) χώµα. Σε
τρία σηµεία σχηµατίζει καταρράκτες.
Η Κουτίχα
Πηγάζει από το Βέρµιο και αρδεύει πολλά περιβόλια της Νάουσας.
Γέφυρά του συναντούµε στην οδό Βεροίας – Ναούσης, λίγο πριν από το
σιδηροδροµικό σταθµό της Νάουσας.
Ο Λουδίας
Ονοµάζεται και Μαυρονέρι. Αποτελεί το φυσικό σύνορο των Νοµών
Ηµαθίας και Θεσσαλονίκης. Έχει µήκος 35 χµ. και ποτίζει την πεδιάδα
που δηµιουργήθηκε µετά το 1930, οπότε αποξηράνθηκε η λίµνη των
Γιαννιτσών.
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Το κλίµα του Νοµού Ηµαθίας είναι ηπειρωτικό µε ψυχρούς χειµώνες
και ζεστά καλοκαίρια.
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ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΜΕ ΣΠΑΝΙΑ ΕΙ∆Η ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ
Σκίτσο του Νοµού Ηµαθίας µε ορισµένους τοπικούς βιότοπους από
σπάνια ενδηµικά, απειλούµενα και προστατευόµενα είδη φυτών, πουλιών
και θηλαστικών.

Φυτά
Γυµναδένια (Gymnadenia conopsea)
Βούτοµος (Butomus umbelatus)
∆ρακοντιά (Arum maculatum)
Πάρις ο τετράφυλλος (Paris quadrifolia)
∆ακτυλόρριζα (Dactylorhiza cordigera)
Πουλιά

Οχθοχελίδονα (Riparia riparia)
Κουκουβάγια (Athene noctura)
Τσικλιτάρα (Dendrocopus major)
Θηλαστικά
Είδος Σκίουρου (Citelus citelus)
Αγριογούρουνο (Sus scrofa)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Από τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό του Νοµού Ηµαθίας,
περισσότεροι από τους µισούς ασχολούνται µε τη γεωργία και
κτηνοτροφία. Αρκετοί απασχολούνται στις βιοµηχανίες και βιοτεχνίες,
άλλοι απασχολούνται µε το εµπόριο και αρκετοί προσφέρουν υπηρεσίες
σε τράπεζες, οργανισµούς κοινής ωφέλειας και υπηρεσίες του δηµοσίου.
Γεωργία
Οι διάφορες γεωργικές καλλιέργειες διακρίνονται σ’ ετήσιες και σε
δενδρώδεις.
Στις ετήσιες έχουµε σιτηρά, όσπρια, καπνό, βαµβάκι, ζαχαρότευτλα και
λαχανικά.
Στις δενδρώδεις έχουµε ροδακινιές, µηλιές, αχλαδιές, κερασιές,
αµυγδαλιές, φουντουκιές, ελιές, ακτινίδια κι αµπέλια.
Κτηνοτροφία
Εκτρέφονται βοοειδή, πρόβατα, κατσίκια, πουλερικά, κουνέλια και
αρκετοί ασχολούνται µε τη µελισσοκοµία.
Βιοµηχανία
Υπάρχουν κλωστοϋφαντουργεία, εργοστάσια µεταποίησης γεωργικών
προϊόντων (κονσερβοποιεία), διαλογητήρια φρούτων, εκκοκκιστήρια
βάµβακος, ελαιουργεία, οινοποιεία και εργοστάσια µεταποίησης
κτηνοτροφικών προϊόντων.
Βαµβακοκλωστήριο
«ΜΠΙΛΗ ΤΣΙΤΣΗ & ΣΙΑ»
Νάουσα (σκίτσο του 1911)

Εµπόριο
Από το Νοµό Ηµαθίας εξάγονται κατ’ ευθείαν στο εξωτερικό νωπά και
κονσερβοποιηµένα φρούτα και λαχανικά. Το ίδιο συµβαίνει και µε την
εσωτερική αγορά (λαχαναγορές Αθηνών και Θεσ/νίκης).
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ΟΙ 12 ∆ΗΜΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

1. Αλεξάνδρειας

Αλεξάνδρεια

2. Ανθεµίων

Κοπανός

3. Αντιγονιδών

Καβάσιλα

4. Αποστόλου Παύλου

Μακροχώρι

5. Βεργίνας

Βεργίνα

6. Βέροιας

Βέροια

7. ∆οβρά

Άγιος Γεώργιος

8. Ειρηνούπολης

Αγγελοχώρι

9. Μακεδονίδος

Ριζώµατα

10.Μελίκης

Μελίκη

11. Νάουσας

Νάουσα

12. Πλατέος

Πλατύ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο προϊστορικός οικισµός στη Νέα Νικοµήδεια
Λίγο πιο έξω από το δηµοτικό διαµέρισµα Νέα
Νικοµήδεια του ∆ήµου Αποστόλου Παύλου, στην άκρη
της λίµνης που άλλοτε κάλυπτε όλη την έκταση µέχρι
τα Γιαννιτσά και την Πέλλα, ανακαλύφθηκε ο
πρωιµότερος γεωργικός οικισµός στην Ευρώπη (7η
χιλιετία π.Χ.).
Ευρήµατα του Νεολιθικού οικισµού της Νέας
Νικοµήδειας εκτίθενται στο αρχαιολογικό Μουσείο
της Βέροιας.

Μαρµάρινη
εικονιστική κεφαλή
γυναίκας, 2ος αιώνας
µ Χ Βέροια

Ο αρχαιολογικός χώρος στο Αγγελοχώρι - Πολυπλάτανο
Οι ανασκαφές αποκάλυψαν στην περιοχή αυτή του ∆ήµου
Ειρηνούπολης έναν οικισµό της εποχής του Χαλκού (1500 π.Χ.).
Βρέθηκαν λείψανα κατοικιών µε αποθηκευτικούς χώρους, πιθάρια,
λίθινα εργαλεία και κεραµικά.
Η αρχαία πόλη Άλωρος
Η ανασκαφή, που άρχισε το 1988, έγινε στη
θέση «Η τούµπα του βασιλιά», κοντά στο
δηµοτικό διαµέρισµα Κυψέλη.
Στην τοποθεσία ανασκάπτεται µια αρχαία
πόλη, που πιθανότατα είναι η αρχαία πόλη
Άλωρος και που σηµαίνει φύλακας της
θάλασσας. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα
ότι η πόλη θα ήταν παραθαλάσσια ή πολύ
κοντά στη θάλασσα.
Στην
περιοχή
βρέθηκαν
νοµίσµατα,
εργαλεία,
τάφοι,
αγγεία
και
όλα
χρονολογούνται από την εποχή του Χαλκού
µέχρι τα ρωµαϊκά χρόνια.
Πήλινο ειδώλιο γυναικείας µορφής από τον
οικισµό της Νέας Νικοµήδειας. Ανήκει σε
έναν από τους παλαιότερους οικισµούς της
αρχαιότερης Νεολιθικής εποχής, 6.500 χρόνια
περίπου πριν από τη γέννηση του Χριστού,
κάπου 8.500 χρόνια από σήµερα. Βέροια,
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Μίεζα
Ο αρχαιολογικός χώρος της Μίεζας, γνωστός περισσότερο µε το όνοµα
των Λευκαδίων, έγινε αντικείµενο συστηµατικής έρευνας µετά το 1950.
Η Μίεζα είναι αρχαία πόλη (αδερφή της Βέροιας και του Όλγανου) και
βρίσκεται ανατολικά της Νάουσας. Το 1992 βρέθηκε το θέατρο της
πόλης, κοντά στο δηµοτικό διαµέρισµα Κοπανός.
Μακεδονικοί τάφοι των Λευκαδίων
Στην περιοχή των Λευκαδίων
έχουν αποκαλυφθεί, µέχρι τώρα,
επτά
«µακεδονικά»
ταφικά
µνηµεία σπουδαίας ιστορικής και
καλλιτεχνικής
αξίας.
Τα
σηµαντικότερα είναι: Ο τάφος
της Κρίσεως, ο τάφος των
Ανθεµίων, ο τάφος του KINCH
(Κινχ) και ο τάφος των Λύσωνος
και Καλλικλέους.
Σχολή του Αριστοτέλη
Κοντά στη Μίεζα, στη θέση
Λεπτοµέρεια από την εσωτερική
Ισβόρια, βρίσκεται το Νυµφαίο ζωγραφική διακόσµηση του µακεδονικού
τάφου των Λύσωνος και Καλλικλέους
(ιερό αφιερωµένο στις Νύµφες των
στα Λευκάδια (Αρχαία Μίεζα) Ηµαθίας.
νερών),
όπου
ο
φιλόσοφος
Αριστοτέλης ίδρυσε σχολή για να
φοιτήσει ο Μέγας Αλέξανδρος και τα παιδιά των αριστοκρατικών
οικογενειών.
Κίτιο
Ανατολικά της Νάουσας, µετά από ανασκαφές, βρέθηκαν τα ερείπια της
αρχαίας πόλης Κίτιο.
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Βεργίνα - Αιγές
Τρεις είναι οι χώροι του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στη Βεργίνα.
Το νεκροταφείο των τύµβων, το λαµπρό ανάκτορο και οι «Μακεδονικοί»
τάφοι (Παλατίτσια, βόρεια του ανακτόρου και Μεγάλης Τούµπας).

Το νεκροταφείο των τύµβων ή των Αιγών
Ο χώρος ανάµεσα στα δηµοτικά διαµερίσµατα Βεργίνα και Παλατίτσια
∆ήµου Βεργίνας καλύπτεται από ένα απέραντο αρχαίο νεκροταφείο, που
µπορεί να χαρακτηρισθεί σαν το νεκροταφείο των Αιγών. Είναι το
µοναδικό στην Ελλάδα. Η ζωή του αρχίζει από το 1000 π.Χ. και φθάνει
µέχρι τις αρχές της Ρωµαιοκρατίας.

Το λαµπρό ανάκτορο
Ανακαλύφθηκε το 1855 και
χρονολογείται από το 270 π.Χ.,
στα χρόνια του βασιλιά Αντίγονου Γονατά. Είναι µοναδικό
για το µέγεθος και την αρχιτεκτονική του. Είναι κατάσκευασµένο από πωρόλιθους
και λίγα µάρµαρα.
Σχέδιο ψηφιδωτού από δωµάτιο του
ανακτόρου της Βεργίνας.

Οι τάφοι στα Παλατίτσια
Σε µικρή απόσταση δυτικά από τα Παλατίτσια έχει ανασκαφεί οµάδα
τάφων. Σ’ αυτήν ανήκουν ο τάφος του Heuzey και οι τρεις τάφοι του
αγροτεµαχίου Αφών Μπέλλα.
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Οι τάφοι βόρεια του ανακτόρου
Σ’ αυτήν την οµάδα µνηµειακών τάφων ανήκουν ο τάφος του Ρωµαίου
και ο τάφος της Ευρυδίκης.
Οι τάφοι της Μεγάλης Τούµπας (βασιλικοί)
Ανακαλύφθηκαν από τον αρχαιολόγο καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο
το 1977-1978. Ένας από τους τάφους ανήκει στο βασιλιά της
Μακεδονίας Φίλιππο Β΄, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Στους τάφους βρέθηκαν χρυσές λάρνακες, όπου µέσα φυλάγονταν τα
οστά των νεκρών. Βρέθηκε επίσης η ασπίδα του Φιλίππου, οι
περικνηµίδες, χρυσά στεφάνια που στόλιζαν το κεφάλι, σκουλαρίκια,
άλλα κοσµήµατα, αγαλµατίδια και διάφορα σκεύη.
Η ανασκαφή και ανακάλυψη των τάφων αποτέλεσε παγκόσµιο γεγονός,
γιατί άλλαξε ορισµένα ιστορικά γεγονότα. Αποδείχθηκε πως όλα όσα
ανασκάφηκαν και ήρθαν στο φως της δηµοσιότητας ανήκουν στην
πρωτεύουσα της αρχαίας Μακεδονίας Αιγές, που παλαιότερα πιστεύαµε
ότι ήταν κοντά στην Έδεσσα.
Οι ανασκαφές στο χώρο της Βεργίνας συνεχίζονται. Τα τελευταία
χρόνια οι αρχαιολόγοι έσκαψαν τα τείχη και την ακρόπολη της πόλης,
την αγορά, ναούς και το θέατρο των αρχαίων Αιγών, όπου δολοφονήθηκε
ο βασιλιάς Φίλιππος.

Χρυσό «νικητήριο», δηλαδή νοµισµατόµορφο µετάλλιο
µε προτοµή του Φιλίππου Β΄ από το «εύρηµα» στο
Abukir της Αιγύπτου, 3ος αιώνας µ.Χ. Παρίσι, Εθνική
Βιβλιοθήκη.
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Αλεξάνδρεια
Λείψανα κτιρίων Ελληνιστικής εποχής (323 – 146 π.Χ.) έχουν
εντοπιστεί στην περιοχή του ∆ήµου Αλεξανδρείας.
Η αρχαία πόλη της Βέροιας
Τµήµατα της οχύρωσης, οικοδοµικά λείψανα
στα µνηµειακά κτίρια της αρχαίας αγοράς,
σηµαντικά επιγραφικά κείµενα και πλούσιο
νεκροταφείο που εκτείνονταν περιµετρικά, έξω
από τα τείχη της πόλης, πιστοποιούν µια µεγάλη
οικονοµική και πολιτιστική άνθηση σε όλη τη
διάρκεια της βασιλείας των Αντιγονιδών, (4ος
αιώνας π.Χ. – αρχές 2ου αιώνα π.Χ.).
Μετά τη ρωµαϊκή κατάκτηση η Βέροια, ως
διάδοχος των Αιγών και έδρα του Κοινού,
κατείχε τη θέση της θρησκευτικής πρωτεύουσας
των Μακεδόνων. Κατά τη διάρκεια της
περιόδου αυτής η πόλη γνώρισε µια
εντυπωσιακή ανάπτυξη, που αντανακλάται στην
πολεοδοµική οργάνωση και στην καλλιτεχνική
παραγωγή της, ιδιαίτερα στο 2ο και τον 3ο αιώνα
µ.Χ. Την περίοδο αυτή το υδροδοτικό και το
οδικό δίκτυο οργανώθηκαν συστηµατικότερα
και η πόλη επεκτάθηκε.
Πλακόστρωτες οδοί, πλάτους 4 µέτρων,
ανακαλύφθηκαν κάτω και κατά µήκος της
σηµερινής οδού Μητροπόλεως, της οδού
Βενιζέλου και της οδού Ακαταµαχήτου, καθώς
Η κόρη της Βέροιας. Χάλκινο
και στα όµορα οικόπεδα της οδού Ελιάς µε
αγαλµάτιο νεαρής λουοµένης
υπόγειο σύστηµα υδροδότησης δεξιά κι
που βρέθηκε στη Βέροια.
αριστερά από τα κράσπεδά τους. ∆ηµόσια
Μόναχο, ∆ηµοτική Συλλογή
Αντικών και Γλυπτών
λουτρά (βαλανεία) εντοπίστηκαν στη σηµερινή
οδό Πίνδου, όχι µακριά από την Πλατεία Αγίου
Αντωνίου, το κέντρο δηλαδή της αρχαίας αλλά και της νεότερης πόλης,
και συγκρότηµα καταστηµάτων ανασκάφηκε σε οικόπεδα της οδού
Πάροδος Εδέσσης.
Στο αρχαιολογικό Μουσείο της Βέροιας ασφυκτιούν πλήθος ευρήµατα
από τους πρώιµους νεολιθικούς χρόνους, την πρώιµη Εποχή του
Σιδήρου, την Κλασική, την Ελληνιστική και τη Ρωµαϊκή περίοδο.
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Το Ιερό της Λευκόπετρας
Στον οικισµό Λευκόπετρα του δηµοτικού διαµερίσµατος Γεωργιανών
∆ήµου Βεροίας ερευνήθηκε ρωµαϊκό Ιερό του 3ου αιώνα µ.Χ., από το
οποίο προέρχεται πλούσιο επιγραφικό υλικό.
Από το υλικό αυτό συνάγεται το συµπέρασµα ότι οι αρχαίες πόλεις
Μίεζα και Αιγές ενσωµατώθηκαν στη χώρα της Βέροιας.
Μια άγνωστη πόλη στο Νησί της Αλεξάνδρειας
Στο δηµοτικό διαµέρισµα Νησί του ∆ήµου Αλεξανδρείας έχουν
εντοπιστεί υπολείµµατα κτιρίων µιας άγνωστης πόλης, που
χρονολογούνται στον 3ο και τον 4ο αιώνα µ.Χ.
Έχει ερευνηθεί ρωµαϊκό λουτρό διακοσµηµένο µε θαυµάσια ψηφιδωτά.
Οι περιοχές της οροσειράς των Πιερίων
Οι γνώσεις µας για τις περιοχές που εκτείνονται στις βορειοδυτικές
πλαγιές της οροσειράς των Πιερίων, των σύγχρονων δηµοτικών
διαµερισµάτων Πολυδένδρι και Σφηκιά του ∆ήµου Μακεδονίδος,
περιορίζονται στο ελάχιστο επιγραφικό υλικό του 2ου και του 3ου αιώνα
µ.Χ., καθώς και σε µια σύντοµη αναφορά για τα ερείπια της
παλαιοχριστιανικής βασιλικής, µε ορθογώνια κόγχη, πάνω στην οποία
ανοικοδοµήθηκε ο σηµερινός µεταβυζαντινός Ναός του Αγίου
∆ηµητρίου, 3 χµ. Ν∆. της Σφηκιάς.
Το 1992 εντοπίστηκαν δύο ακόµη παλαιοχριστιανικές βασιλικές στην
ίδια περιοχή.
Σήµερα οι ανασκαφικές έρευνες συνεχίζονται.
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ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1.- Ιερά Μονή Παναγίας Σουµελά
(Στο Βέρµιο, κοντά στο δηµοτικό
διαµέρισµα Καστανιά ∆ήµου Βεροίας).

2.- Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου
Περιστερεώτα
(Στο Βέρµιο, κοντά στο δηµοτικό
διαµέρισµα Ροδοχώρι ∆ήµου Ναούσης).
Αργυρό οκτάδραχµο του Αλεξάνδρου Α΄. Ο Μακεδόνας βασιλιάς
που πήρε την προσωνυµία Φιλέλλην από το έντονο ενδιαφέρον
του για τις πανελλήνιες υποθέσεις, ήταν ο πρώτος βασιλιάς που
έκοψε νοµίσµατα µε το όνοµά του.

3.Ιερά
Μονή
Τιµίου Προδρόµου Βεροίας

(Στα Πιέρια, λίγο µετά το Φράγµα του
Αλιάκµονα ποταµού).

4.- Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίτσης
(Στα Πιέρια, κοντά στο δηµοτικό διαµέρισµα Αγκαθιά ∆ήµου Μελίκης).

5.- Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής
(Στην «καρδιά» του ηµαθιώτικου κάµπου, κοντά στο δηµοτικό
διαµέρισµα Λουτρός ∆ήµου Αλεξανδρείας).

6.- Ιερά Μονή Παναγίας ∆οβρά (Καλής Παναγιάς)
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(Στους πρόποδες του Βερµίου, πολύ κοντά στην πόλη της Βέροιας).
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
Από τα βυζαντινά χρόνια, η Ηµαθία µε τις πάµπολλες φυσικές
οµορφιές, µαγνήτισε όσους ήθελαν να ασκητέψουν ή να µονάσουν και να
αφοσιωθούν στο Θεό.
Το πέρασµα του Αλιάκµονα ποταµού, ανάµεσα στο Βέρµιο και τα
Πιέρια, αποδείχθηκε ο πιο κατάλληλος τόπος για την ανάπτυξη πολλών
Ιερών Μονών και Σκητών, έτσι, που δίκαια θα µπορούσαµε να
ονοµάσουµε την κοιλάδα αυτή Μικρό ή ∆εύτερο Άγιο Όρος.
Στην περιοχή αυτή ιδρύθηκαν αρκετά Μοναστήρια, όπως:
Ιερά Μονή Τιµίου Προδρόµου (Σκήτη Βεροίας)
Κτίστηκε το 14ο αιώνα σε υψόµετρο 220 µ. Το 1822 οι Τούρκοι την
κατέστρεψαν. Ο Ναός της Μονής είναι του Ιωάννη του Προδρόµου και
το παρεκκλήσι της Μεταµόρφωσης του Σωτήρα.
Στο Μοναστήρι φυλάγονται ιερά λείψανα και σπάνια βιβλία.
Στη µεγάλη του ακµή είχε 200 µοναχούς. Σήµερα εγκαταβιούν στη
Μονή 4 Μοναχοί.
Μεταξύ των Ασκητών που έχουν συνδέσει κάποια περίοδο ή ολόκληρο
το διάστηµα της ασκητικής τους ζωής µε τη Μονή Προδρόµου,
συγκαταλέγονται και Άγιοι της Εκκλησίας µας, όπως: ο Όσιος Αντώνιος
ο Νέος (ο Βεροιώτης), ο Άγιος Γρηγόριος Παλαµάς, ο Όσιος ∆ιονύσιος
(του Ολύµπου), ο Όσιος Θεοφάνης ο Νέος, ο Όσιος Αθανάσιος ο
Μετεωρίτης, ο Όσιος Νικάνωρ, ο Άγιος Θεωνάς και ο Άγιος Κοσµάς ο
Αιτωλός.
Πανηγυρίζει στις 29 Αυγούστου, ηµέρα Αποτοµής Τιµίας Κεφαλής
Ιωάννη Προδρόµου.

Εξωτερική άποψη της Ιεράς Μονής Τιµίου Προδρόµου Βεροίας.
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Ιερά Μονή Παναγίας Καλήπετρας
Βρίσκεται στην απέναντι πλευρά από τη
Μονή Προδρόµου, κοντά στο δηµοτικό
διαµέρισµα Ραχιά ∆ήµου Βεροίας. Πότε
χτίστηκε δε γνωρίζουµε, αλλά είναι βέβαιο
πως υπήρχε το 16ο αιώνα. Το 1822 οι Τούρκοι
το έκαψαν. Οι χριστιανοί το ξανάφτιαξαν και
µέχρι το 1907 λειτουργούσε ως κανονικό
Μοναστήρι. Μετά εγκαταλείφθηκε και τώρα
στο χώρο σώζεται µόνο ένα µικρό εξωκλήσι.
Το όνοµα του Μοναστηριού µάλλον
οφείλεται σε σκόπιµο σχήµα λόγου, γιατί εκεί
δεν υπήρχε καθόλου καλή πέτρα.
Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας ξεκίνησε ήδη την προσπάθεια επάνδρωσης
του Μοναστηριού, ώστε να λειτουργήσει και πάλι ως Ιερά Μονή.
Ο Ναός είναι αφιερωµένος στη Γέννηση της Θεοτόκου και πανηγυρίζει
στις 8 Σεπτεµβρίου.
Ιερά Μονή Μεταµορφώσεως (Μουτσιάλης)
Βρίσκεται στα Πιέρια κοντά στο δηµοτικό διαµέρισµα Πολυδένδρι του ∆ήµου
Μακεδονίδος και πιθανότατα η ονοµασία της να οφείλεται στη σλαβική λέξη
«µουτσάλα», που σηµαίνει πηγή και µεταφορικά «Πηγή Σοφίας».

Κτίστηκε πριν σκλαβώσουν την περιοχή οι Τούρκοι, οι οποίοι το 1822
την κατέστρεψαν.
Στο χώρο της Μονής υπάρχει Ναός αφιερωµένος στη Μεταµόρφωση
του Σωτήρα και πανηγυρίζει στις 6 Αυγούστου.
Πρόσφατα, η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας ξεκίνησε την προσπάθεια
επάνδρωσης της Μονής µε Μοναχούς, ώστε να
λειτουργήσει και πάλι ως Ιερά Μονή.
Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία
Βρίσκεται κοντά στο δηµοτικό διαµέρισµα Αγ.
Βαρβάρα ∆ήµου Βεροίας και παλιότερα ήταν Μετόχι της
Ιεράς Μονής Τιµίου Προδρόµου. Πανηγυρίζει στις 20
Ιουλίου.
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ΑΛΛΕΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ
Ιερά Μονή Παναγίας Σουµελά
Η Μονή είναι ανιστόρηση (επανίδρυση) της Μονής
που βρισκόταν στον Πόντο της Μικράς Ασίας, στο
όρος Μελάς. Από τη φράση Στου Μελά (το
Μοναστήρι) µε παραφθορά έγινε Σου Μελά =
Σουµελά.
Είναι η Παναγία των Ποντίων και αποτελεί
πανελλήνιο προσκύνηµα.
Η Μονή ανήκει στο Ιερό Ίδρυµα «Παναγία
Σουµελά» µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και υπάγεται
εκκλησιαστικά στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας,
Η αυθεντική εικόνα της
Ναούσης και Καµπανίας.
Παναγίας Σουµελά, όπως
σώζεται σήµερα.
Ο πρώτος Ναός κτίστηκε το 1951-1952 στα
υψώµατα του δηµοτικού διαµερίσµατος Καστανιά
∆ήµου Βεροίας, στο όρος Βέρµιο.
Το 1978 άρχιζε να κτίζεται ο σηµερινός µεγαλοπρεπής Ναός, στον
οποίο υπάρχει η εικόνα της Παναγίας που αγιογράφησε ο Ευαγγελιστής
Λουκάς το 56 µ.Χ.
Πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου.
Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα
Και αυτό το Μοναστήρι είναι ανιστόρηση Ιεράς
Μονής, που βρισκόταν στον Πόντο, στο όρος
Πυργή. Το Μοναστήρι του Πόντου κτίσθηκε το 752
µ.Χ. και είχε βιβλιοθήκη µε 4.000 βιβλία, 800
χειρόγραφα και πολλά κειµήλια.
Το σηµερινό Μοναστήρι βρίσκεται κοντά στο
δηµοτικό διαµέρισµα Ροδοχώρι ∆ήµου Ναούσης και
ο Ναός είναι αγιογράφητος.
Η Μονή ανήκει στο Σωµατείο «Άγιος Γεώργιος
Περιστερεώτας» µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και
υπάγεται εκκλησιαστικά στην Ιερά Μητρόπολη
Εδέσσης, Πέλλης και Αλµωπίας.
Πανηγυρίζει στις 23 Απριλίου, αλλά και στις 3
Νοεµβρίου (εορτή της ανακοµιδής των
Ο Σταυρός του Αυτοκράτορα της
ιερών λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του
Τραπεζούντας Μανουήλ Κοµνηνού, που
δωρίθηκε από τον ίδιο στη Μονή Παναγίας
Τροπαιοφόρου).

Σουµελά. Μαζί µε το χειρόγραφο Ευαγγέλιο
του Αγίου Χριστοφόρου βρίσκεται στο
Προσκυνητάρι του Ναού της Μονής.
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Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίτσης (Σφήντζας)

Εξωτερική άποψη της Ιεράς Μονής Αγίου Αθανασίου
Σφηνίτσης.

Βρίσκεται κοντά στο
δηµοτικό
διαµέρισµα
Αγκαθιά ∆ήµου Μελίκης
και είναι Μοναστήρι
γυναικών.
Σήµερα
εγκαταβιούν 4 Μοναχές.
Η
Μονή
λέγεται
Σφήνιτσα ή Σφήντζα,
επειδή είναι κτισµένη
σαν σφήνα στο βάθος
µιας κοιλάδας, η οποία
σχηµατίζεται από τις

πλαγιές δύο παράλληλων ισοϋψών λόφων.
Κτίσθηκε στα βυζαντινά χρόνια και κάηκε από τους Τούρκους το 1822.
Κτίσθηκε και πάλι το 1837, ενώ στα υπόγεια της Μονής, τα χρόνια της
Τουρκοκρατίας, λειτούργησε «Κρυφό Σχολειό». Σηµαντική υπήρξε η
προσφορά της Μονής την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα.
Από το 1922 µέχρι το 1930 στις εγκαταστάσεις της Μονής λειτούργησε
το Ορφανοτροφείο «Όλυµπος», αποτελούµενο από προσφυγόπουλα της
Μικρασιατιακής Καταστροφής.
Πανηγυρίζει στις 14 Σεπτεµβρίου, αλλά και στις 2 Μαΐου.
Ιερά Μονή Αγίων Πάντων
Βρίσκεται κοντά στο δηµοτικό
διαµέρισµα Παλατίτσια ∆ήµου Βεργίνας
και είναι κτισµένη κάτω από έναν
απότοµο βράχο, στο βάθος της
χαράδρας του Γαλακτού.
Στις 15 Μαρτίου 1878 από το βράχο,
γνωστό σαν Παλιό-καστρο, ρίχτηκαν
στη χαράδρα του Γαλακτού 9 γυναίκες
για να µην πιαστούν αιχµάλωτες από
τους Τούρκους.
Πανηγυρίζει την πρώτη Κυριακή µετά
την Πεντηκοστή.
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Ιερά Μονή Παναγίας ∆οβρά (Καλής Παναγιάς)
Το Μοναστήρι πιθανότατα κτίσθηκε το 1570 και είναι συνδεµένο µε
την επανάσταση της περιοχής το 1822 εναντίον των Τούρκων, οι οποίοι
το έκαψαν, όπως και το χωριό ∆οβρά.
Το 1844 ο Ναός ξανακτίσθηκε. Το 1995 εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι
Μοναχοί, ενώ το 1997 τοποθετήθηκαν τα θεµέλια των νέων κτιρίων.
Σήµερα εγκαταβιούν 17 Μοναχοί και κληρικοί, σύµφωνα µε τους
κανόνες του κοινοβιακού συστήµατος. Στους χώρους της Ιεράς Μονής
λειτουργούν θερινές κατασκηνώσεις και σχολή αγιογραφίας, ενώ
αναµένεται να λειτουργήσει και Ι.Ε.Κ. βυζαντινών τεχνών.
Από το 1948 µέχρι το 1986 λειτούργησε στο χώρο της Μονής το
Ορφανοτροφείο (Παιδόπολη) «Καλή Παναγιά».
Η Μονή πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου.

Εξωτερική άποψη της Ιεράς Μονής Παναγίας ∆οβρά.

Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής
Βρίσκεται κοντά στο δηµοτικό διαµέρισµα Λουτρός ∆ήµου
Αλεξανδρείας και πανηγυρίζει στις 7 Ιουλίου. Σήµερα είναι γυναικείο
Μοναστήρι µε 4 Μοναχές.
Στην αρχή ήταν µικρό εξωκλήσι αφιερωµένο στην Αγία Κυριακή, που
θεωρείται αδερφή του Αγίου ∆ιονυσίου του Ολύµπου. Ασκήτεψε στα
Πιέρια (Παλατίτσια) και από εκεί ήλθε στην περιοχή που βρίσκεται
σήµερα το Μοναστήρι.
Το εξωκλήσι κτίσθηκε στη θέση όπου σύµφωνα µε την παράδοση
βρέθηκε η εικόνα της Αγίας (στην κουφάλα ενός δένδρου).

50

Ιερά Μονή Τιµίου Προδρόµου Ναούσης
Βρίσκεται σε απόσταση 5 χιλιοµέτρων από την ηρωική πόλη της
Νάουσας. Οι Τούρκοι την έκαψαν το 1822. Σώθηκε µονάχα η εκκλησία,
που ανακαινίσθηκε το 1844. Ξανακάηκε όµως το 1906 από τους
Βούλγαρους.
Σήµερα στην ανακαινισµένη Ιερά Μονή Τιµίου Προδρόµου Ναούσης
εγκαταβιούν 2 Μοναχές.
Πανηγυρίζει στις 29 Αυγούστου.

Ο παλιός αρχιτεκτονικός Ναός της Ιεράς Μονής Τιµίου Προδρόµου Ναούσης
αποτελεί ένα κόσµηµα µέσα στη γραφική τοποθεσία ανάµεσα στη Νάουσα και το
Γιαννακοχώρι.

Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων
Βρίσκεται στο δηµοτικό διαµέρισµα Νησί ∆ήµου Αλεξανδρείας και
σηµαντική υπήρξε η συµβολή της την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα.
Το Μοναστήρι κτίσθηκε στη θέση όπου ένας κάτοικος της περιοχής
βρήκε λείψανα από τα οστά των Αγίων Αναργύρων (Κοσµά και
∆αµιανού) µέσα στο καβούκι µιας µεγάλης χελώνας.
Σήµερα σώζεται µόνο η εκκλησία της Μονής και πανηγυρίζει την 1η
Ιουλίου.
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