Δίον

Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από
τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση του αρχαίου
Δίου τοποθετείται στους ανατολικούς πρόποδες του Ολύμπου, εκεί όπου
σήμερα βρίσκεται η ομώνυμη κωμόπολη. Όπως μαρτυρούν ο Στράβωνας και
ο Λίβιος, το Δίον «πόλις ουκ εν τω αιγιαλώ του Θερμαϊκού Κόλπου εστίν εν
ταις υπωρείαις του Ολύμπου, αλλ' όσον επτά απέχει σταδίους». Η πρώτη
γραπτή αναφορά στο Δίον είναι στον Θουκυδίδη, ο οποίος την αναφέρει ως
την πρώτη πόλη από την οποία πέρασε ο στρατηγός της Σπάρτης Βρασίδας
το 424 π.Χ.
Η πόλη φαίνεται να ιδρύθηκε από τους Περραιβούς της Θεσσαλίας,
προς τιμήν του Δία (σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ιστορικός Δήμιτσας). Το
όνομα της πόλης αποδίδεται στον Δία. Κάθε χρόνο γίνονταν τα «Δία», με
κέντρο τον ναό του πατέρα των θεών. Στο Δίον τελούνταν και Ολυμπιακοί
Αγώνες και επινίκιες εορτές και θυσίες.. Οι κάτοικοι του τόπου λέγονταν και
Δίοι, Διείς και Διασταί. Ο πρώτος μήνας του μακεδονικού έτους ονομάστηκε
Δίος. Η πόλη συνδέθηκε επίσης με τον Ορφέα, καθώς μία παράδοση
αναφέρει ότι ο τελευταίος σκοτώθηκε από γυναίκες του Δίου και στον τόπο
εκείνο τοποθετήθηκε πέτρινη υδρία με τα οστά του.
Το Δίον έγινε εκπολιτιστικό κέντρο στα χρόνια του προοδευτικού
βασιλιά Αρχέλαου της Μακεδονίας, ο οποίος επέλεξε την πόλη λόγω της
σύνδεσής της με τη λατρεία των Μουσών και του Δία. Ο βασιλιάς αυτός
κατέστησε την πόλη πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο στη Μακεδονία,
εφάμιλλο με τους Δελφούς και την Ολυμπία. Έτσι, οικοδομήθηκαν ναοί,
θέατρο, στάδιο, τείχη και τοποθετήθηκαν γλυπτά και αγάλματα. Ο Ευριπίδης,
ο μεγάλος τραγωδός της αρχαιότητας, παρουσίασε στο θέατρο του Δίου τις
«Βάκχες» του, τον «Αρχέλαο» και άλλα έργα. Ο Φίλιππος Β΄ οργάνωσε στην
πόλη αγώνες, ευχαριστώντας τους θεούς για τη νίκη του στην Όλυνθο, την
οποία κατάφερε να υποτάξει. Οι αγώνες αυτοί ονομάζονταν «Ολύμπια».
Επίσης, στο Δίον θυσίασαν ο Φίλιππος και ο γιος του, Αλέξανδρος, μετά τη
νίκη τους στη Χαιρώνεια το 338 π. Χ. Στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου το
Δίον έχει σημαίνουσα θέση για τη Μακεδονία αλλά και για την Ελλάδα
γενικότερα. Από εκεί ξεκίνησε ο στρατηλάτης την εκστρατεία του για την Ασία

(μετά την καταστροφή των Θηβών, το 335 π. Χ. θυσίασε στο Δίον) και έστειλε
στους ναούς του Δίου τους χάλκινους ανδριάντες των 25 νεκρών στη μάχη
του Γρανικού, το 334 π. Χ..
Μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο στρατηγός της Αιτωλικής
Συμπολιτείας Σκόπας λεηλάτησε το Δίον και ο ναός του Δία πυρπολήθηκε.
Μετά την υποταγή της Μακεδονίας και συνολικά της Ελλάδας στους
Ρωμαίους η πόλη άρχισε να απολαμβάνει τη φιλελεύθερη πολιτική του
Αυγούστου και ήταν ημιανεξάρτητη επαρχία (αποικία της Ρώμης), με δικό της
νόμισμα και αυτοδιοίκηση. Έχουν βρεθεί νομίσματα με την επιγραφή «Ιουλία
Αυγούστα του Δίου» (Colonia Julia Augusta Diensis). Την ίδια περίοδο η πόλη
παρουσιάζει αξιόλογη εμπορική ανάπτυξη. Τα μνημεία και αγάλματα
μεταφέρθηκαν στη Ρώμη.
Αργότερα, οι Πιεριείς ασπάζονται τον Χριστιανισμό, όπως φαίνεται από
τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, που ήρθαν στο φως στο Δίον και
τα οποία χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα. Το Δίον έγινε έδρα επισκοπής
και επίσκοπος ήταν ο Παλλάδιος. Στα χρόνια του Κωνσταντίνου του
Πορφυρογέννητου η πόλη ονομάζεται Δίος.
Τον 14ο αιώνα το Δίον ακολούθησε την τύχη της υπόλοιπης
Μακεδονίας και καταλήφθηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι το κατέστρεψαν
εντελώς.
Τα ερείπια της πόλης βρίσκονται σε απόσταση 4 περίπου χιλιομέτρων
από τη θάλασσα. Οι αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή ξεκίνησαν το 1928
και το 1973 συνεχίστηκαν υπό την εποπτεία του καθηγητή Δημητρίου
Παντερμαλή. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως το Ιερό της Ίσιδας και
άλλων θεών της Αιγύπτου, τον μικρό ναό της Υπολυμπιδίας Αφροδίτης, το
αρχαιότατο Ιερό της Δήμητρας, ελληνιστικό θέατρο της εποχής του Φιλίππου
του Ε΄, ρωμαϊκό θέατρο του 2ου αιώνα, στάδιο, την έπαυλη του θεού
Διονύσου με τα υπέροχα ψηφιδωτά, νεκροταφείο, καταστήματα, λίθινες
στήλες (στο τέμενος του Δία), ωδείο, τείχη, μουσικά όργανα (όπως η
ύδραυλις, ένα πνευστό μουσικό όργανο) και λουτρά.
Στο Δίον λειτουργεί από το 1983 αρχαιολογικό μουσείο και σε αυτό
εκτίθενται όλα τα ευρήματα του Δίου και της υπόλοιπης Πιερίας.
Η επιλογή της θέσης του ιερού του Διός υπαγορεύτηκε από τα θεϊκά
σημάδια. Ήταν τα κρυστάλλινα νερά που αναβλύζουν από πηγές και αιωνόβια
δέντρα, τα οποία δέχονται τις συχνές ριπές των κεραυνών στη διάρκεια των
καλοκαιρινών καταιγίδων. Ακολουθώντας την παράδοση, σύμφωνα με την
οποία ο Δευκαλίων, βασιλιάς της Θεσσαλίας, είχε στήσει βωμό προς τιμήν του
Δία στο Δίον, οι Μακεδόνες ανέδειξαν την πόλη σε θρησκευτικό κέντρο.

Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας,
πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού και της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Στη μακρά ιστορική της πορεία βρέθηκε υπό την κατοχή
διάφορων λαών και απετέλεσε τόπο πολιτισμικής σύγκλισης πολλών
εθνοτήτων.
Η ίδρυσή της συμπίπτει με την αρχή της ελληνιστικής εποχής, την
ανάληψη δηλαδή της οικουμενικής αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου
από τους επιγόνους του και την κυριαρχία του ελληνικού πολιτισμού στο
μεγαλύτερο τμήμα του γνωστού, για τον τότε δυτικό άνθρωπο, κόσμου. Ο
κληρονόμος του βασιλείου της Μακεδονίας και σύζυγος της ετεροθαλούς
αδελφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Κάσσανδρος, ίδρυσε την πόλη
συνενώνοντας 26 πολίχνες, που βρίσκονταν γύρω από το Θερμαϊκό κόλπο
και της έδωσε το όνομα της γυναίκας του, θυγατέρας του Φιλίππου Β’,
Θεσσαλονίκης (όνομα που προήλθε μετά από επιτυχή έκβαση μάχης επί των
Θεσσαλών).
Τον 2ο π.Χ. αιώνα πέρασε στη ρωμαϊκή κυριαρχία, όπως και ο
υπόλοιπος ελλαδικός και μικρασιατικός ελληνιστικός χώρος και αποτέλεσε
αρχικά μία από τις τέσσερις έδρες διοίκησης των επαρχιών της Μακεδονίας,
ενώ αργότερα έγινε πρωτεύουσα ολόκληρου του ρωμαϊκού θέματος της
Μακεδονίας. Στη δεύτερη ιεραποστολική του περιοδεία, ο Απόστολος Παύλος
κήρυξε στην τοπική συναγωγή και ώθησε στην δημιουργία Εκκλησίας. Λόγω
της αντίδρασης των Εβραίων έφυγε από την πόλη για τη Βέροια. Στην
απαρχή της μετάβασης από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία στη Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία της Ανατολής με τη μεταφορά της πρωτεύουσας από το
Μεγάλο Κωνσταντίνο ανατολικά, υπήρξε, εξαιτίας της σημαίνουσας
στρατηγικής της θέσης, μια από τις υποψήφιες πόλεις, οι οποίες προτάθηκαν
ως αντικαταστάτριες της Ρώμης. Παρ’ ότι, όμως, προτιμήθηκε το Βυζάντιο ως
νέα πρωτεύουσα, η Θεσσαλονίκη είχε τον πολιτικό και πολιτισμικό ρόλο της
συμβασιλεύουσας πόλης.
Μετά από την κυρίευση της κατά την Δ’ Σταυροφορία το 1204 η πόλη
έγινε πρωτεύουσα του σταυροφορικού Βασιλείου της Θεσσαλονίκης, με
βασιλιά τον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό μέχρι την κυρίευσή της εκ νέου από
το Βυζαντινό Δεσποτάτο της Ηπείρου το 1224. Ανακτήθηκε από τη Βυζαντινή
Αυτοκρατορία το 1246, αλλά ανίκανος να σταματήσει την προέλαση των
Οθωμανών, ο Βυζαντινός Δεσπότης Ανδρόνικος Γ’ παλαιολόγος το 1423
αναγκάστηκε να πουλήσει την πόλη στη Βενετία, η οποία την κράτησε μέχρι
το 1430.
Η οθωμανική προέλαση στη χερσόνησο του Αίμου εφόρευσε και τη
Θεσσαλονίκη το 1432 στο Βασίλειο των Οσμανλιδών, όπου παρέμεινε για
πέντε περίπου αιώνες. Ο πολυεθνικός χαρακτήρας της Αυτοκρατορίας
ευνόησε, έπειτα από μερικές δεκαετίες, την εγκατάσταση εβραϊκών φύλων
από την Ιβηρική Χερσόνησο και τη Βόρεια Ευρώπη. Αυτή η πληθυσμιακή
μετακίνηση ανέδειξε τη Θεσσαλονίκη στη σημαντικότερη παγκόσμια εβραϊκή
μητρόπολη μέχρι τουλάχιστον και τις αρχές του 20ού αιώνα. Εκτός αυτού,
ειδικότερα από τα μέσα του 19ου αιώνα, υπήρξε το πλέον κοσμοπολίτικο

αστικοποιούμενο κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο
σημαντικότερος πόλος πολιτικών κινήσεων και κινημάτων.
Η ένταξή της στον κορμό του εθνικού ελληνικού κράτους το 1912 με τη
συνακόλουθη μετακίνηση του μουσουλμανικού πληθυσμού αλλά και τον
ερχομό, μία δεκαετία αργότερα, των χριστιανικών προσφυγικών πληθυσμών
της Μικράς Ασίας συνέτειναν στην αλλαγή της πληθυσμιακής υφής της πόλης
μετατρέποντάς την σε μια αστική πολιτεία με κυριαρχία του ελληνικού
στοιχείου και όλες τις ιδιομορφίες του ελλαδικού αστικού τύπου. Η
αρχιτεκτονική και πολεοδομική της αλλαγή επιταχύνθηκε από τη Μεγάλη
Πυρκαγιά του 1917 και τις προσπάθειες της νέας ελληνικής διοίκησης για
εξελληνισμό του αρχιτεκτονικού ύφους της με την καταστροφή των
μουσουλμανικών μνημείων. Τα τελευταία γεγονότα που σχετίζονται με την
πληθυσμιακή αλλαγή της πόλης είναι η εξολόθρευση της ακμαίας εβραϊκής
κοινότητας από τα ναζιστικά στρατεύματα την περίοδο της τριπλής κατοχής
και το κύμα εσωτερικής μετανάστευσης προς τα αστικά κέντρα που ξεκίνησε
τη δεκαετία του ’50.

Λευκός Πύργος

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης δεσπόζει ο Λευκός Πύργος, που χτίστηκε
μετά την άλωση της πόλης από τους Οθωμανούς (1430) και αποτελούσε
μέρος της οχύρωσης της πόλης. Ο πύργος είναι κυκλικός , ύψους 37 μέτρων
και έλαβε το προσωνύμιο "Πύργος του Αίματος" επειδή χρησιμοποιούνταν ως
φυλάκιο για τη φρουρά και φυλακή (λειτουργούσε σαν φυλακή για τους
Γενίτσαρους). Σήμερα λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος χριστιανικής τέχνης
11ου-18ου αι.
Πέρα από το Λευκό Πύργο, υπάρχει ένας ακόμα κυκλικός πύργος, ο
Πύργος της Αλύσεως ή Πύργος του Τριγωνίου. Κοντά σε αυτόν υπάρχει
συγκρότημα από επτά πύργους, το Επταπύργιο ή Γεντί Κουλέ, που
χρονολογείται από τον 4ο αιώνα. Στο κτηριακό συγκρότημα περιλαμβάνεται
το βυζαντινό φρούριο και οι παλιές φυλακές, που καταργήθηκαν το 1984 και
μεταφέρθηκαν αλλού το 1989.

Άγιος Δημήτριος

Ο Ι. Ναός του Αγίου Δημητρίου χτίστηκε στα μέσα του 5ου αιώνα (413
μ.Χ.), πάνω στον τόπο του μαρτυρίου του Αγίου, από τον έπαρχο του
Ιλλυρικού Λεόντιο, ο οποίος θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια. Στο χώρο
αυτό βρισκόταν το «στάδιο» όπου γίνονταν μονομαχικοί αγώνες. Σ’ αυτό το
στάδιο μονομάχησε ο πιστός μαθητής του Αγίου Δημητρίου, Νέστορας, και
κατατρόπωσε τον Λυαίο. Ολόκληρο το ισόγειο συγκρότημα του αρχαίου
λουτρού, όπου ήταν φυλακισμένος ο Άγιος, διατηρήθηκε και διασκευάσθηκε
σε κρύπτη του ναού, η οποία έγινε για αιώνες και παραμένει κέντρο λατρείας.
Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του ναού είναι πεντάκλιτη βασιλική με
εγκάρσιο (κάθετο) κλίτος, διπλά υπερώα (γυναικωνίτες) και μακρές διπλές
κιονοστοιχίες. Στην πορεία του χρόνου υπέστη δύο φορές καταστροφή, σε
μεγάλο μέρος, από πυρκαγιά τον 7ο αιώνα (μεταξύ 629 και 639) και στις 5 και
6 Αυγούστου το 1917. Επίσης υπέστη πολλές καταστροφές και λεηλασίες
κατά την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Σαρακηνούς το 904 και από
τους Νορμανδούς το 1118. Το διάστημα 1493-1912 μετατράπηκε σε τζάμι
από τους Τούρκους.
Η μεγάλη πυρκαγιά του 1917 μετέβαλε σχεδόν σε ερείπια τον ιστορικό
Ναό και οι αναστηλωτικές εργασίες που τον αποκατέστησαν στην αρχική του
μορφή διήρκησαν έως το 1948. Από τότε λειτουργεί κανονικά και αποτελεί ως
μνημείο τέχνης ένα από τα πλέον υπέροχα χριστιανικά μνημεία της ελληνικής
ανατολής.

Αγία Σοφία

Η Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης κτίστηκε προς τιμή του Χριστού, όπως η Αγία
Σοφία Κωνσταντινούπολης, με την οποία έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά.
Η ανέγερση του ναού έγινε μετά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας του
325, όπου ο Χριστός αναγνωρίσθηκε σαν ο "Λόγος και η Σοφία" του Θεού.
Γύρω πάντως από τη χρονολογία ανέγερσης του ναού δημιουργήθηκε μεγάλο
θέμα. Πολλοί υποστήριξαν πως ο ναός κτίστηκε την ίδια χρονική περίοδο με
αυτόν της Κωνσταντινούπολης από τον Ιουστινιανό (527-565) με σχέδια
μάλιστα του αρχιτέκτονα Ανθέμιου. Άλλοι πάλι, προσπάθησαν να
χρονολογήσουν την ημερομηνία ανέγερσής του με βάση τα αρχιτεκτονικάμορφολογικά του στοιχεία, τα οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ή τα
υπέροχα ψηφιδωτά του εσωτερικού του χώρου. Πάντως, η επικρατέστερη
άποψη είναι πως η Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης κτίστηκε πάνω μάλιστα σε
θεμέλια προϋπάρχουσας "βασιλικής" στα χρόνια της Εικονομαχίας, ίσως στο
τελευταίο τέταρτο του 8ου αιώνα.

Ροτόντα

Η Ροτόντα αποτελεί ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα μνημεία της
Θεσσαλονίκης. Στην ιστορία των 16 αιώνων της άλλαξε ονόματα και χρήσεις
από ρωμαϊκός ναός σε χριστιανικός, σε μουσουλμανικό τζαμί και πάλι σε
χριστιανικό ναό, κι έτσι εξηγούνται οι διάφορες φάσεις και προσθήκες στο
κτίριο.
Ρωμαϊκή εποχή : Η θεμελίωση του κτιρίου γύρω στα 300 μ.Χ. είναι σίγουρη,
αλλά το ερώτημα για τον αρχικό προορισμό της ακόμα παραμένει. Σύμφωνα
με κάποιους ερευνητές ήταν Μαυσωλείο του Γαλερίου ή ναός των Καβείρων ή
ναός του Δία. Πιο πιθανή φαίνεται η τελευταία θέση επειδή ο Δίας ήταν ο
προστάτης θεός του Διοκλητιανού και του Γαλερίου. Εκτός αυτού είναι γνωστό
ότι ο Γαλέριος τάφηκε στην γενέτειρά του στο Σίρμιο και όχι στην
Θεσσαλονίκη.
Το κτίριο έχει ομοιότητες με το Πάνθεον του Αγρίππα στην Ρώμη. Οι
τοίχοι του έχουν πάχος 6,30 μ. και αποτελούνται από πέτρα, ενισχυμένη σε
κάποια σημεία με τούβλο. Εχει ύψος 29,80 μ. και τα τόξα και ο τρούλος
αποτελούνται από κεραμίδι. Ένα οπαίο στην κορυφή της στέγης άφηνε να
περάσει το φως και ο αέρας. Η στέγη κτίστηκε σε 3 επίπεδα. Παρ΄ όλο που
στο εξωτερικό του το κτίριο δείχνει βαρύ και ογκώδες, στο εσωτερικό δίνει την
αίσθηση του ανάλαφρου, λόγω των πολλών ανοιγμάτων και τόξων. Υπήρχαν
8 μεγάλες τετράγωνες κόγχες που καλύπτονταν από ημικυκλικά τόξα και
μάλλον υπήρχαν ανοίγματα παραθύρων με επιστύλιο που ένωνε τους κίονες
των παραθύρων ανά δύο. Πάνω από τις κόγχες υπήρχαν 8 μεγάλα παράθυρα
και πάνω απ΄ αυτά και κάτω από τον τρούλο 8 μικρά παράθυρα.
Παλαιοχριστιανική και βυζαντινή εποχή : Σε ποια ακριβώς εποχή
μετατράπηκε το κτίριο από κοσμικό με χριστιανικό δεν είναι βέβαιο. Πρέπει να
συνέβη μεταξύ του τέλους του 4 ου και των αρχών του 6 ου αι., πιθανότατα
στην εποχή του Θεοδόσιου του Μεγάλου (379-395 μ.Χ.).Η επικρατέστερη
άποψη για την μετονομασία του είναι ναός των Ασωμάτων ή των
Αρχαγγέλων, που αναφέρεται σε πηγές του 9ου , 12ου και 14ου αι. Το κτίριο
μετατράπηκε στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης μεταξύ 1523-24 και 1590-91,
οπότε και η προγενέστερη Μητρόπολη Αγ. Σοφία είχε μετατραπεί σε τζαμί. Η
ανατολική κόγχη μετατράπηκε σε ορθογώνια με αψίδα για το Ιερό Βήμα. ‘Ετσι
έχασε το κτίριο την στατική του ικανότητα και ενισχύθηκε στο εξωτερικό της
κόγχης με δύο αντηρίδες. Γι΄ αυτό υπέστη μεγάλες ζημιές στον σεισμό του
1978. Επίσης προστέθηκε ψηφιδωτή διακόσμηση στην αψίδα του Ιερού
Βήματος.
Μια άλλη μεγάλη αλλαγή ήταν η προσθήκη ενός περιμετρικού
στεγασμένου διαδρόμου γύρω από όλο τον ρωμαϊκό κύλινδρο για να
μεγαλώσει η χωρητικότητα του εσωτερικού του σχεδόν στο διπλάσιο. Ετσι
γκρεμίστηκαν οι τοίχοι των 7 κογχών. Ο διάδρομος αυτός πρέπει να
γκρεμίστηκε με τον μεγάλο σεισμό του 7 ου αι. στην πόλη. Στην δυτική
πλευρά χτίστηκε μια νέα είσοδος με νάρθηκα. Στην νότια είσοδο προστέθηκε
ένας προθάλαμος με δύο παρεκκλήσια, ένα κυκλικό στα ανατολικά κι ένα
οκταγωνικό στα δυτικά του. Αυτό δείχνει ότι η είσοδος προς τα νότια και προς
το Ανάκτορο ακόμα υπήρχε και μάλλον ο ναός χρησίμευε στην
παλαιοχριστιανική εποχή σαν αυτοκρατορικός ναός του Ανακτόρου.
Δείγματα της λάμψης της παλαιοχριστιανικής εποχής είναι τα υπέροχα
ψηφιδωτά εργαστηρίου της Θεσσαλονίκης, που αποτελούν τα παλαιότερα
σωζόμενα της Ανατολής. Ψηφιδωτά διακοσμούσαν τα εσωτερικά στις κόγχες,
τα τόξα, τα επάνω παράθυρα και τον τρούλο. Επίσης υπήρχε πολύχρωμη

ορθομαρμάρωση στους τοίχους μέχρι την βάση του τρούλου, η οποία δεν
σώζεται καθόλου σήμερα.
Τα ψηφιδωτά στις 3 κόγχες και στα 4 παράθυρα που σώζονται σήμερα
έχουν καθαρά διακοσμητικό χαρακτήρα, με πλούσια μοτίβα, νατουραλιστική
απόδοση και πολυχρωμία, με λαμπερές χρυσές και ασημένιες ψηφίδες στο
φόντο. Στο τόξο της νοτιοανατολικής κόγχης υπάρχουν οκταγωνικά πλαίσια
με πουλιά και φρούτα. Μια φαρδιά ταινία με βάζα με άνθη και καλάθια με
φρούτα περικλείει το ψηφιδωτό. Το ψηφιδωτό της νότιας κόγχης έχει
διακόσμηση τάπητα : γύρω από έναν κεντρικό σταυρό με ασημένιο φόντο
είναι άνθη, πουλιά, άστρα και καλάθια με φρούτα. Παρόμοια είναι και η
διακόσμηση της δυτικής κόγχης και τα τόξα των παραθύρων. Εδώ φαίνεται η
εμπειρία και η ευαισθησία των τεχνιτών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν στα
παράθυρα που φωτίζονταν άμεσα απαλότερους τόνους χρωμάτων, ενώ στις
χαμηλότερες και σκοτεινότερες κόγχες εντονότερα χρώματα.
Τουρκοκρατία : Το 1590-91 ο ναός μετατράπηκε από τον Σινάν Πασά
και τον επικεφαλής της Μονής των Δερβίσηδων, Χορτάτζη Σουλεϊμάν Εφέντη,
σε τζαμί, και ονομάστηκε Χορτάτζ Εφέντη Τζαμί. Ο Δερβίσης και κάποιος
Γιουσούφ Μπέης τάφηκαν ανατολικά της κόγχης του Ιερού. Απομεινάρι της
εποχής είναι ο μιναρές, η κρήνη στην αυλή και οι προθάλαμοι στην δυτική και
νότια είσοδο του κτιρίου. Εκείνη την εποχή ονομαζόταν και σαν Εσκί
Μετροπόλ (Παλαιά Μητρόπολη), από τις περιγραφές των περιηγητών του
18ου και 19ου αι. Το σημερινό όνομα Αγ. Γεώργιος, δόθηκε από το παρεκκλήσι
του Αγίου, που βρισκόταν στην δυτική είσοδο του κτιρίου και ανήκε στην
Μονή Γρηγορίου του Αγ. Όρους. Μετά την απελευθέρωση της πόλης το 1912,
ξαναχρησιμοποιήθηκε το κτίριο σαν χριστιανικός ναός. Το 1914 έγιναν
ανασκαφές από γάλλους της Στρατιάς της Ανατολής, επιβλεπόμενες από
έλληνες και δανούς. Το 1917 ο Ελ. Βενιζέλος ανακήρυξε το κτίριο σαν
Μακεδονικό Μουσείο, κι έτσι αποτελούσε εκθετήριο χριστιανικών γλυπτών
μέχρι τον σεισμό του 1978.

Οχυρωματικά Τείχη

Τα οχυρωματικά τείχη κατασκευάστηκαν από το Θεοδόσιο το Μεγάλο,
τον 4ο αιώνα. Επισκευάστηκαν πολλές φορές για να αντέξουν στις
βαρβαρικές επιδρομές. Σήμερα σώζονται τμήματα των τειχών κυρίως πάνω
από την Εγνατία και στις Συκιές.

Ιερά μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίτσης

Σε μια καταπράσινη πλαγιά των Πιερίων κοντά στο χωριό Αγκαθιά,
βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου Σφηνίτσης. Η παράδοση με την
ιστορία συμπλέκονται χωρίς να εμφανίζουν μια εξακριβωμένη αρχή του
μοναστηριού. Ωστόσο σύμφωνα με την περισσότερες πιθανότητες ιδρύθηκε
στα μέσα του 18ου αιώνα.
Πλούσια η ιστορία της μονής που έδωσε τον δικό της αγώνα κατά την
τουρκοκρατία με αποτέλεσμα να πυρποληθεί από τους Τούρκους το 1822.
Αλλά και στη μικρασιατική καταστροφή η μονή λειτούργησε σαν
ορφανοτροφείο προσφέροντας καταφύγιο σε τριακόσια περίπου ορφανά
προσφυγόπουλα. Η μονή υπέστη καταστροφές και από τον σεισμό του 1928.
Στην δεκαετία του 1950 έγιναν οι πρώτες προσπάθειες αναστήλωσής της.
Σήμερα η μονή έχει ανακαινιστεί ριζικά με τις προσπάθειες των
τελευταίων χρόνων που ακόμα συνεχίζονται. Λειτουργεί κανονικά σαν
γυναικών μονή.
Η μονή περιβάλλεται από έναν υπερυψωμένο κάτασπρο τοίχο με
πολεμίστρες και θυμίζει καλοσυντηρημένο βυζαντινό φρούριο. Στην είσοδο
της μονής που είναι μια τεράστια παλιά αμπαρόπορτα υπάρχει νεοφτιαγμένη
κρήνη του 1994 με καθαρό πηγαίο νερό. Περνώντας κανείς στο εσωτερικό του
μοναστηριού βλέπει το πετροπελεκημένο καθολικό περιτριγυρισμένο από
πράσινο και πανέμορφα λουλούδια.
Μια σειρά από διάφορα κλιμακωτά επίπεδα οδηγεί στον εξωνάρθηκα
του ναού με την πελώρια καμπάνα και το τάλαντο. Στο εσωτερικό του ναού
δεσπόζει ο πανέμορφος ξυλόγλυπτος θρόνος, τα βωμόθυρα και η σύνθεση
της Σταύρωσης στο τέμπλο. Αυτά τα κομμάτια υψηλής ξυλογλυπτικής τέχνης
απόμειναν στο ναό για να υπενθυμίζουν το αρχαίο κάλος του.
Από τον ναό μπορεί να πάει κανείς στο δεύτερο επίσημο χώρο της
μονής, το αρχονταρίκι. Το αρχονταρίκι είναι επίσης ένας ανακαινισμένος και
καλοδιατηρημένος χώρος. Πάνω από το αρχονταρίκι είναι το "άβατο", τα κελιά
των μοναχών.

Τα ανάκτορα και οι βασιλικοί τάφοι της Βεργίνας
Στην περιοχή αυτή υπήρξε η παλιά πρωτεύουσα του αρχαίου
Μακεδονικού κράτους, οι ΑΙΓΕΣ. Εδώ υπάρχουν τα Ανάκτορα, το αρχαίο
θέατρο και οι Βασιλικοί Τάφοι.
Η αρχαία πόλη, που βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες των Πιερίων,
ταυτίζεται με βεβαιότητα με τις Αιγές, την αρχαία πρωτεύουσα του βασιλείου
της κάτω Μακεδονίας. Ο χώρος κατοικείτο, σύμφωνα με τις ενδείξεις,
συνεχώς από την Εποχή της πρώιμης Χαλκοκρατίας (3η χιλιετία π.Χ.), ενώ
ήδη κατά την πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (11ος - 8ος αιώνας π.Χ.) ήταν ένα
σημαντικό πλούσιο και πολυπληθές κέντρο.
Η εποχή όμως της ακμής της πόλης ήταν τα αρχαϊκά (7ος - 6ος αιώνας
π.Χ.) και τα κλασικά χρόνια (5ος και 4ος αιώνας π.Χ.), οπότε αποτελούσε το
σημαντικότερο αστικό κέντρο της περιοχής, έδρα των Μακεδόνων βασιλέων
και τόπο όπου συγκεντρώνονταν τα σημαντικότερα πατροπαράδοτα ιερά.
Οι Αιγές ήταν περίφημες στην αρχαιότητα για τον πλούτο των
βασιλικών τάφων που βρίσκονταν στην εκτεταμένη νεκρόπολη της πόλης. Τα
ευρήματα από τους βασιλικούς τάφους εκτίθενται στο υπόγειο κτίριο στέγαστρο που προστατεύει τα αρχαία μνημεία, και σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο του Αρχαιολογικού Mουσείου Θεσσαλονίκης.
Το 1977 η σκαπάνη του Μ. Ανδρόνικου έφερε στο φως τους
βασιλικούς τάφους της Μεγάλης Τούμπας, ανάμεσα στους οποίους
σημαντικότερος ήταν εκείνος του Φιλίππου Β΄ (359-336 π.Χ.), μία ανακάλυψη
που θεωρήθηκε ως ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά γεγονότα του
αιώνα μας. Από τότε η ανασκαφή συνεχίζεται και έχει αποκαλύψει σειρά
σημαντικών μνημείων.
Με την αποκάλυψη των βασιλικών τάφων των Αιγών, το 1977, άρχισε
αμέσως η συντήρηση των περίφημων τοιχογραφιών που τους διακοσμούσαν.
Παράλληλα, δημιουργήθηκε επιτόπου εργαστήριο συντήρησης για την
διάσωση και αποκατάσταση των εξαιρετικά σημαντικών κινητών ευρημάτων
που περιείχαν. Για την προστασία των βασιλικών τάφων κατασκευάστηκε το
1993 υπόγειο κτίριο που εγκιβωτίζει και προστατεύει τα αρχαία μνημεία,
διατηρώντας σταθερές τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, πράγμα
απαραίτητο για την διάσωση των τοιχογραφιών.
Το κτίσμα αυτό εξωτερικά έχει τη μορφή χωμάτινου τύμβου, ενώ στο
εσωτερικό του εκτίθενται από το Νοέμβριο του 1997 οι θησαυροί που
βρέθηκαν μέσα στους βασιλικούς τάφους.
Ο επισκέπτης που κατηφορίζει στον υπόγειο χώρο των τάφων ξεκινά
την περιήγησή του με την αναπαράσταση της Μεγάλης Τούμπας, του
μνημείου που σημάδευε τη θέση των βασιλικών ταφών και δεν υπάρχει πια.
Επιτύμβιες στήλες και ευρήματα από τάφους απλών Μακεδόνων, που μετά το
θάνατό τους έγιναν γείτονες του βασιλιά, δίνουν το μέτρο σύγκρισης.
Ο κατεστραμμένος τάφος του 3ου αιώνα π.Χ., το γκρεμισμένο ηρώο,
τόπος νεκρικής λατρείας των βασιλιάδων, η γοητεία και η θλίψη που αποπνέει
η αρπαγή της Περσεφόνης προετοιμάζουν τον επισκέπτη να προσεγγίσει το
νεκρό βασιλιά. Τότε έρχεται στο προσκήνιο ο Φίλιππος. Τα λαμπρά όπλα
δίνουν την αίσθηση της δύναμης του ηγεμόνα. Ο σωρός των υπολειμμάτων
της νεκρικής πυράς που βρέθηκαν όλα μαζί ριγμένα επάνω στον τάφο θυμίζει

το τραγικό ολοκαύτωμα και συγχρόνως υπαινίσσεται το πέρασμα σε μία άλλη
διάσταση.
Ακολουθεί η χρυσή λάρνακα που περιείχε τα οστά του αφηρωισμένου
βασιλιά Φιλίππου Β΄ και το στεφάνι βελανιδιάς που φορούσε ο νεκρός. Η
χρυσή λάρνακα που ζύγιζε 11 κιλά είναι διακοσμημένη στο κάλυμμά της με το
μακεδονικό αστέρι και στις πλευρές της με φυτικά κοσμήματα και επίθετους
ρόδακες. Το χρυσό στεφάνι βελανιδιάς είναι το πιο βαρύτιμο στεφάνι που
σώθηκε από την ελληνική αρχαιότητα. Αποτελείται από 313 φύλλα και 68
βελανίδια. Ζυγίζει 714 γραμμάρια.
Στον ίδιο χώρο βρίσκεται η χρυσή λάρνακα με τα οστά της βασιλικής
συζύγου και το χρυσοκέντητο ύφασμα που τα τύλιγε, και οι δυο
χρυσελεφάντινες κλίνες, διαχρονικοί μάρτυρες των λαμπρών βασιλικών
συμποσίων.
Οι κλίνες, που ήταν χρηστικά αντικείμενα, είχαν σκελετό από ξύλο και
ήταν πλούσια διακοσμημένες με ελεφαντόδοντο, γυαλί και χρυσό.
Κατασκευασμένες από το χέρι σπουδαίων αρχαίων καλλιτεχνών, αποτελούν
δύο μοναδικά αριστουργήματα της ελληνικής μικροτεχνίας. Στην κλίνη του
θαλάμου, στη ζωφόρο της μακριάς πλευράς, υπάρχει ανάγλυφη παράσταση
βασιλικού κυνηγιού, στο οποίο συμμετέχει ο ίδιος ο Φίλιππος και ο νεαρός
γιός του Αλέξανδρος μαζί με Μακεδόνες αυλικούς.
Στην κλίνη του προθαλάμου, που ήταν διακοσμημένη με
ελεφαντοστέινα ανάγλυφα, σε όλες της τις πλευρές, στις μεγάλες ζωφόρους
παριστάνονταν μάχες Ελλήνων και βαρβάρων. Με τη συμμετοχή ενός πολύ
σημαντικού σύγχρονου ΄Ελληνα καλλιτέχνη, του Χρήστου Μποκόρου, τα
αριστουργήματα αυτά που είχαν εντελώς διαλυθεί, ανασυντέθηκαν σε φυσικό
μέγεθος και παρουσιάζονται στο κοινό.

Βέροια

Η Βέροια είναι πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας και πρωτεύουσα του
νομού Ημαθίας. Είναι κτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου. Είναι γνωστή
για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική στις παλαιές γειτονιές της και την ιστορία
της.
Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Βέροια είναι κόρη του Ωκεανού και της
Θέτιδος, ή κόρη του Άδωνη και της Αφροδίτης. Η πόλη λέγεται ότι κτίστηκε
από το Μακεδόνα στρατηγό Φέρωνα, ο οποίος έδωσε στην πόλη το όνομά
του (το γράμμα Φ εκείνη την εποχή στην περιοχή προφέρεται σαν Β). Η
εκδοχή της μακεδονικής μυθολογίας λέει ότι η πόλη κτίστηκε από το βασιλιά
Βέρητα, ο οποίος της έδωσε το όνομα της μιας από τις κόρες του. Τα ονόματα
των γόνων του βασιλιά ήταν Βέροια, Μίεζα και Όλγανος και Ορέστης.
Γνωστή από την κλασική εποχή (ο Θουκυδίδης έγραψε για την πόλη),
η Βέροια μεγάλωσε στις ελληνιστικές και ρωμαϊκές εποχές. Από τη Βέροια
σώζεται ο μόνος εκ Ελλάδος νόμος περί γυμνασίων (167 π.Χ.). Μαζί με την
Έδεσσα και την Πέλλα ήταν πρωτεύουσα της Τρίτης Μακεδονίας. Ο
Απόστολος Παύλος και ο Σίλας κήρυξαν στη Βέροια (σώζεται μέχρι και
σήμερα το "Βήμα του Αποστόλου Παύλου"). Ο Λουκιανός το 145 περίπου μ.Χ.
αναφέρει την Βέρροιαν ως πόλιν της Μακεδονίας μεγάλην και
πολυάνθρωπον.
Η σπουδαιότερη και ενδοξότερη εποχή του παρελθόντος της Βέροιας,
παρ’ όλα αυτά, είναι κατά τους ελληνιστικούς χρόνους και συγκεκριμένα στη
διάρκεια της βασιλείας της τελευταίας δυναστείας των Μακεδόνων, των
Αντιγονιδών, η καταγωγή της οποίας ήταν από αυτή την πόλη. Κατά μία
εκδοχή μάλιστα η Βέροια πρωτοέγινε έδρα του "Κοινού των Μακεδόνων", είχε
Βουλή, έκοβε δικό της νόμισμα, ενώ γινόντουσαν και αθλητικοί αγώνες, που
ονομάζονταν "Ολύμπια" ή και "Αλεξάνδρεια" προς τιμήν του Μεγάλου
Αλεξάνδρου.
Η παρακμή της πόλης άρχισε κατά τους πρώτους Βυζαντινούς
χρόνους, εξαιτίας των επιδρομών των σλαβικών φύλων. Ωστόσο, κατά τους
μέσους Βυζαντινούς χρόνους απέκτησε μεγάλη σημασία και το 985
καταλήφθηκε από τους Βουλγάρους. Απελευθερώθηκε από το Βασίλειο Β΄,
ενώ το 14ο και 15ο αιώνα την εποφθαλμιούσαν οι Σέρβοι και αρκετές φορές
κατάφεραν να την καταλάβουν από τους Βυζαντινούς. To 1434 περιήλθε
οριστικά στην Κατοχή των Τούρκων. Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας
εγκαταστάθηκαν Μουσουλμάνοι και Εβραίοι. Το 1530 είχε 657 χριστιανικά και

234 μουσουλμανικά νοικοκυριά. Ταυτόχρονα, ειδικά το 17ο και 18ο αιώνα
δημιουργήθηκε ελληνική αστική τάξη, εξαιτίας της ύπαρξης εμπόρων. Το 1822
συντελέστηκε η εξέγερση της πόλης εναντίον του τουρκικού ζυγού, με
επικεφαλής τον Τάσο Καρατάσο. Από τη Βέροια ήταν οι οπλαρχηγοί της
επανάστασης του '21 Γεώργιος Συρόπουλος, Αθανάσιος Συρόπουλος και οι
άλλοι Συροπουλαίοι ή "Σύροι", καθώς και οι αδερφοί Γεώργιος και Δημήτριος
Κολέμης. Απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στρατό στις 16 Οκτωβρίου του
1912. Το 1946 κηρύχθηκε πρωτεύουσα του νομού Ημαθίας.
Αρχαιολογικοί Χώροι
Το ιστορικό Βήμα του Αποστόλου Παύλου είναι μνημείο παγκοσμίου
ενδιαφέροντος και πηγή θρησκευτικού τουρισμού για την πόλη. Κάθε εποχή
του χρόνου άνθρωποι από όλον τον κόσμο φτάνουν στη Βέροια για να δουν
από κοντά τα χνάρια της περιοδείας του Απόστολου. Ο Απόστολος Παύλος
δίδαξε στην πόλη της Βέροιας τον 1ο αιώνα μ.Χ. και συνέχισε το ταξίδι του
ευχαριστημένος από την θερμή υποδοχή των κατοίκων της και την
προσήλωσή τους στο λόγο του.

Ο Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Παταπίου αποτελούσε το κέντρο της
αρχαίας, αλλά και της παλαιοχριστιανικής Βέροιας, καθώς βρισκόταν στην
ανατολική πλευρά κεντρικής οδικής αρτηρίας, που οδηγούσε από τη βόρεια
πύλη του οχυρωματικού περιβόλου στο εσωτερικό της αρχαίας πόλης. Στα
ερείπια κτιρίων της ρωμαϊκής περιόδου ανασκάφηκε το πιο εκτεταμένο
σύνολο, που παρέχει μια πολύ σημαντική εικόνα για την οργάνωση της πόλης
κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο. Στη θέση αυτή αποκαλύφθηκαν τμήματα
ενός κτιριακού συγκροτήματος με εκτεταμένα ψηφιδωτά δάπεδα, ενός
παλαιοχριστιανικού βαπτιστηρίου που οργανώθηκε στους χώρους
προγενέστερου ρωμαϊκού οικοδομήματος (πιθανότατα του Νυμφαίου), μιας
παλαιοχριστιανικής βασιλικής μαζί με τα προσκτίσματά της, καθώς και
τμήματος πιθανόν από το επισκοπείο της πόλης.
Η Βέροια, μία από τις αρχαιότερες πόλεις στην Ευρώπη, είναι γνωστή
για τις 48 σωζόμενες βυζαντινές εκκλησίες που διαθέτει (72 τον αριθμό
κάποτε, με αποτέλεσμα να επονομάζεται και Ιερουσαλήμ της Ελλάδος),
καθώς και μια μοναδική συλλογή βυζαντινών εικόνων σε κάθε εκκλησία.
Ιδιαίτερα φημισμένος είναι ο ναός της Αναστάσεως του Σωτήρος ή αλλιώς "η
Εκκλησία του Χριστού". Άλλοι σημαντικοί ναοί είναι ο ναός του Αγίου Ιωάννη
του Θεολόγου (13ος αιώνας), ο ναός των αγίων Κηρύκου και Ιουλίτης (16ος
αιώνας) και ο ναός των Αγίων Πέτρου και Παύλου (11ος αιώνας), μεταξύ των
λοιπών βυζαντινών κτισμάτων.

Νάουσα

Η Νάουσα, ή επίσημα η Ηρωική Πόλη της Νάουσας, είναι πόλη της
Κεντρικής Μακεδονίας, χτισμένη στους πρόποδες του όρους Βερμίου.
Βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του Νομού Ημαθίας, λίγα χιλιόμετρα μακριά από
την πρωτεύουσα του νομού Βέροια. Από το 1955 με βασιλικό διάταγμα
χαρακτηρίζεται ως «Ηρωική Πόλη» για τους αγώνες και τις θυσίες κατά την
περίοδο των απελευθερωτικών αγώνων του 1822. Η περιοχή της Νάουσας
έχει ιστορία αιώνων. Στα πόδια της πόλης υπάρχουν τα ερείπια της
περίφημης Σχολής του Αριστοτέλη στην οποία διδάχτηκε στα νιάτα του ο
Μέγας Αλέξανδρος ηθική, πολιτική και φιλοσοφία.
Αφού θα μείνει ακατοίκητη για μεγάλο διάστημα απο τα χρόνια της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι τα τέλη του 14ου αιώνα, αρχές του 15ου
αιώνα, η περιοχή της Νάουσας θα επανοικιστεί στα χρόνια της Οθωμανικής
κυριαρχίας και θα γνωρίσει μεγάλη ακμή στον τομέα της χειροτεχνίας. Το
1822 η Νάουσα θα εξεγερθεί κατά τών Τούρκων, αλλά η εξέγερση
καταστέλεται αιματηρά (το γνωστό "Ολοκαύτωμα της Νάουσας"). Παρόλα
αυτά η Νάουσα κατορθώνει να ορθοποδήσει και πάλι και στα τέλη του 19ου
αιώνα
θα
έχει
ανθηρή
βιομηχανία,
ιδίως
στον
τομέα
της
κλωστοϋφαντουργείας με προϊόντα γνωστά και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Ο τομέας αυτός θα αποτελέσει και τη βάση για μεγάλη οικονομική ακμή που
συνεχίστηκε και μετά την απελευθέρωση απο την Οθωμανική κυριαρχία,
επέζησε τους δυό Παγκόσμιους Πολέμους για να παρακμάσει στις αρχές της
δεκαετίας του '90. Η παρακμή οδήγησε σε κλείσιμο μεγάλων βιομηχανικών
μονάδων και σε δραματική αύξηση της ανεργίας.
H ευρύτερη περιοχή της Νάουσας φημίζεται για την οινοπαραγωγή της.
Παράγονται σχεδόν στο σύνολό τους κρασιά Ονομασίας Προελεύσεως
Ανωτάτης Ποιότητος (Ο.Π.Α.Π.). Το ομώνυμο κόκκινο κρασί είναι παγκοσμίου
φήμης, με πολλές διακρίσεις στην χώρα και στο εξωτερικό. Ήταν από τα
πρώτα κρασιά στην Ελλάδα που κυκλοφόρησαν και εμφιαλωμένα. Η Νάουσα
παράγει από τις καλύτερες ποικιλίες ροδάκινων, μήλων και κερασιών που
ξεχωρίζουν στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Έδεσσα

Η Έδεσσα, πρωτεύουσα του νομού Πέλλας, είναι χτισμένη σε περίοπτη
θέση στους πρόποδες του Βερμίου, σε κατάφυτη τοποθεσία με απεριόριστη
θέα στον μακεδονικό κάμπο.
Το μεγαλύτερο αξιοθέατο της πόλης είναι σι καταρράκτες. Στην
δεκαετία του 1960 δημιουργήθηκαν προσβάσεις για να μπορούν να
θαυμάζουν με ασφάλεια τον μεγάλο καταρράκτη Κάρανο, όπως επίσης και το
σπήλαιο κάτω από το βράχο. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η περιοχή
αναβαθμίστηκε σημαντικά. Στον χώρο του πάρκου των καταρρακτών
λειτουργεί το υπαίθριο Μουσείο Νερού και το Κανναβουργείο, το Περίπτερο
Πληροφόρησης Επισκεπτών, δημοτικό αναψυκτήριο, αρκετά καταστήματα,
μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρος αναψυχής και υπαίθριος
κινηματογράφος.
Πολύ κοντά στο Πάρκο των καταρρακτών βρίσκεται το Βαρόσι, η παλιά
χριστιανική συνοικία της πόλης, μοναδικός πυρήνας που έχει διασωθεί από το
ιστορικό κέντρο της Έδεσσας. Πρόσφατα έχει γίνει εδώ αποκατάσταση
πολλών παραδοσιακών σπιτιών.
Στην άκρη της συνοικίας Βαρόσι βρίσκεται η περιοχή Ψηλός Βράχος,
με καταπληκτική θέα. Από εδώ μπορεί κανείς να διακρίνει τις πλαγιές του
Βερμίου και τα γύρω χωριά. Δίπλα στο Λαογραφικό Μουσείο βρίσκεται ο ναός
της Κοιμήσεως Θεοτόκου. ο οποίος χτίστηκε στο δεύτερο μισό του 14 αι,, λίγο
πριν από την κατάληψη της Έδεσσας από τους Οθωμανούς.

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών

Στο βάθος μιας κατάφυτης από κυπαρίσσια, πλατάνια και πεύκα,
χαράδρας του Μενοίκιου όρους, βρίσκεται η Μονή του Τιμίου Προδρόμου. Η
Μονή κτίσθηκε το 1270 μ.Χ. και παρά τις αλλεπάλληλες καταστροφές
αποτελεί σήμερα εκπληκτικής ομορφιάς μνημείο και Μουσείο Βυζαντινής
Τέχνης. Πρώτος κτίτωρ της Μονής ήταν ο Ιωαννίκιος ο οποίος διετέλεσε και
επίσκοπος Εζεβών.
Η ουσιαστική επέκταση του Ναού έγινε το 1300 περίπου από τον
ανιψιό του Ιωαννίκιου, Ιωακείμ, επίσκοπο Ζιχνών, ο οποίος έκτισε τον
Καθολικό Ναό που διατηρείται έως σήμερα, καθώς και την Τράπεζα για το
γεύμα των μοναχών και ψηλά τείχη καλύπτοντας αυτήν έκταση όλης της
Μονής.
Την Εφορία της Μονής ανέλαβε το 1332 μ.Χ. ο αρχιστράτηγος
Δομέστιχος και μετέπειτα Αυτοκράτορας Ιωάννης Καντακουζηνός. Την
περίοδο εκείνη η Μονή αναδείχθηκε με αυτοκρατορικό διάταγμα
Σταυροπηγιακή και πατριαρχική. Το 1345 η Μονή υπέστη μεγάλες
καταστροφές από την επιδρομή των Σέρβων και χάριν της Ελένης, συζύγου
του Σέρβου Κράλη Στέφανου Δουσάν διέφυγε την ολοκληρωτική καταστροφή.
Το 1353 με δική της ενέργεια έγινε η προσάρτηση στη Μονή του Μονυδρίου
της Αγίας Αναστασίας και της Παναγίας Οστρινής. Το 1371 πριν από την
οριστική κατάληψη των Σερρών από τους Τούρκους οι μοναχοί απέσπασαν
από τον Μουράτ τον Α' Σουλτανικό φιρμάνι με το οποίο η Μονή
απαλλασσόταν από τον έγγειο φόρο. Από το 1457 ως το 1462 στη Μονή
μόνασε ο πρώτος μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχης
Γεννάδιος ο Σχολάριος όπου και έμεινε έως το θάνατό του, τάφηκε στο
Μεσονυκτικό κοντά στους τάφους των δύο Κτητόρων. Το 1854 έγινε η
ανακομιδή των λειψάνων του τα οποία φυλάσσονται σε ειδική κιβωτό έως
σήμερα. Στα μέσα του 18ου αιώνα λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων οι
μοναχοί εγκατέλειψαν την κοινοβιακή ζωή και υιοθέτησαν το ιδιόρρυθμο
σύστημα. Σοβαρότατο πλήγμα για τη Μονή αποτέλεσε η λεηλάτηση της
βιβλιοθήκης της τον Ιούλιο του 1917 από τους Βουλγάρους, οι οποίοι μαζί με
τους αιχμαλώτους μοναχούς έστειλαν στη Βουλγαρία 24 Ευαγγέλια, 200
σπάνια χειρόγραφα σε χαρτί, 1500 παλιά βιβλία, 100 τόμους χειρογράφων σε
μεμβράνη, τέσσερα χρυσόβουλα Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, πέντε
πατριαρχικά σιγίλια και πολλά άλλα πολύτιμα ιερά αντικείμενα. Με τη συνθήκη
του Neuilly, ορισμένα χειρόγραφα επιστράφηκαν και πιθανότατα βρίσκονται

στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αθήνας, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών
παραμένει στη Σόφια. Τα πολύτιμα αυτά αντικείμενα φυλασσόταν στη
βιβλιοθήκη της Μονής στον Πύργο της ΝΔ γωνίας του τείχους, που περιβάλλει
το μοναστήρι.
Ο κεντρικός ναός της Μονής διατηρείται λιθόκτιστος και αποτελείται
από την Ενάτη, το Μεσονυκτικό και από το Καθολικό μαζί με το Ιερό Βήμα. Ο
Ναός αποτελεί μνημείο Βυζαντινής Αγιογραφίας, οι τοιχογραφίες του οποίου
στο Μεσονυκτικό αποδίδονται στον Μακεδόνα Αγιογράφο Πανσέληνο. Οι
παλαιότερες είναι αυτές που έγιναν κατά τη διάρκεια της Ηγουμενίας του
δεύτερου κτήτορα Ιωακείμ και διακρίνονται για την εκφραστικότητα, το
ρεαλισμό και την παθητικότητα.
Χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται τη Μονή που αποτελεί θησαυρό
αμύθητης καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας. Από το 1986 εγκαταστήθηκε
γυναικεία αδελφότητα που σε συνεργασία με τη 12η Εφορία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων Καβάλας έχει αναλάβει το έργο της συντήρησης και της
αναστήλωσης.

Ησυχαστήριο Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου

Στην παραμεθόρια περιοχή Ελλάδος - Βουλγαρίας, κοντά στην τεχνητή λίμνη
και το όρος Κερκίνη, θεμελιώθηκε το 1981 το ιερό Ησυχαστήριο επ΄ ονόματι
του Ιωάννου Προδρόμου, από τον Μακαριστό Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου
Ιωάννη Παπάλη (1967 - 2001). Σήμερα από πλευράς μοναζουσών είναι ένα
από τα πολυαριθμότερα Ησυχαστήρια του ελλαδικού χώρου με σαράντα
πέντε (45) μοναχές και τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Αρχιμ.
Αλεξίου, ηγουμένου της Μονής Ξενοφώντος του Αγίου Όρους, που είναι και ο
κτήτορας του.
Στο Ησυχαστήριο φυλάσσονται τίμια λείψανα των Αγίων: Ιακώβου του
αδελφοθέου, Τιμίου Προδρόμου, προμήτορος Άννης.

Λίμνη Κερκίνης

Η τεχνητή λίμνη Κερκίνης βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα του νομού Σερρών.
Είναι ένας από τους 10 Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας της Ελλάδας
(γνωστοί και ως Υγρότοποι Ramsar). Στα βόρεια της περιοχής εκτείνεται ο
ορεινός όγκος της Κερκίνης (Μπέλες) με υψόμετρο 2031 m, ο οποίος αποτελεί
το φυσικό σύνορο Ελλάδας – Βουλγαρίας, ενώ στα νότια και νοτιοδυτικά, το
Δύσωρο και το Μαυροβούνι (Κρούσσια) με υψόμετρο 1179 m. Ο Στρυμόνας ο
οποίος πηγάζει από τη Βουλγαρία, είναι ο κύριος τροφοδότης της λίμνης, με
συνολικό μήκος 410 km, από τα οποία 290 km βρίσκονται στη Βουλγαρία και
120 km στην Ελλάδα.
Η λίμνη δημιουργήθηκε το 1932 με την κατασκευή ενός φράγματος
στον ποταμό Στρυμόνα κοντά στο χωριό Λιθότoπoς και την κατασκευή
αναχωμάτων στα ανατολικά και δυτικά. Σκοπός της δημιουργίας της λίμνης
ήταν η ανάσχεση και συγκράτηση των πλημμυρικών παροχών του Στρυμόvα,
η συγκράτηση των φερτών υλών και η άρδευση της πεδιάδας των Σερρών.
Στη θέση που δημιουργήθηκε, υπήρχε μία μικρή λίμνη (η λίμνη του
Μπoύτκoβoυ) και έλη (μόνιμα και παροδικά).
Λόγω των μεγάλων ποσοτήτων φερτών υλών που μετέφερε o
Στρυμόνας και απόθετε στη λίμνη, η χωρητικότητά της σε νερό μειώθηκε. Έτσι
κατασκευάσθηκε ένα νέο μεγαλύτερο φράγμα και έγινε επέκταση και
ανύψωση των αναχωμάτων καθώς επίσης εκτροπή και διευθέτηση της κοίτης
του Στρυμόνα έναντι της λίμνης. Τα έργα αυτά ολοκληρώθηκαν το 1982 οπότε
άρχισε να λειτουργεί το νέο φράγμα.
Με τη λειτουργία του νέου φράγματος υπάρχει μία εποχιακή
αυξομείωση της στάθμης του νερού της λίμνης κατά 4.5 ως 5 μέτρα (από
υψόμετρο 31,0-31,5 μέτρα το φθινόπωρο, σε 36 περίπου την άνοιξη).
Αντίστοιχα η επιφάνεια της λίμνης μεταβάλλεται από 50.000 στρέμματα
περίπου, σε 73.000 στρέμματα.
Αν και τεχνητή, η βιολογική αξία της λίμνης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι
παράγοντες που την καθιστούν τόσο σημαντικοί είναι οι εξής:





τo μικρό σχετικά βάθος,
oι ήπιες κλίσεις στo βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της λίμνης,
η υψηλή παραγωγικότητα που οφείλεται στην περιοδική κατάκλυση με
νερό και στον εμπλουτισμό της με θρεπτικά στοιχεία,
η θέση της σε σχέση με τους διαδρόμους μετανάστευσης των πουλιών
και η ύπαρξη παλαιότερα στον ίδιο τόπο μιας μεγάλης υγρoτoπικής
έκτασης.

Μονή Σουρωτή - Γέρων Παΐσιος

Η Ιερά Μονή Σουρωτή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο και στον
Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη. Στη Μονή υπάρχει και ο τάφος του Γέροντος Παϊσίου.
Ο γέροντας Παΐσιος, κατά κόσμον Αρσένιος, κατάγονταν από τα ακριτικά
Φάρασα της Μικράς Ασίας. Ο πατέρας του ονομάζονταν Πρόδρομος. Ήταν γόνος
αρχοντικής οικογένειας των Φαρασών και διετέλεσε πρόεδρος του χωριού επί πολλές
δεκαετίες. Η μητέρα του γέροντα ονομάζονταν Ευλογία και είχε συγγένεια με τον Άγιο
Αρσένιο τον Καππαδόκη. Από το γάμο, αυτών των δύο φιλόθεων ανθρώπων
γεννήθηκαν δέκα παιδιά, εκ των οποίων τα δύο πρώτα πέθαναν νωρίς.
Γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου του 1924. Στη βάπτισή του, σι γονείς του ήθελαν να
του δώσουν το όνομα του παππού του, να τον πούνε Χρήστο, ύστερα όμως από
επέμβαση του Αγίου Αρσενίου, πήρε το όνομα Αρσένιος. Λίγο καιρό μετά, η
ανταλλαγή πληθυσμών ανάγκασε την οικογένεια να μεταναστεύσει και να
εγκατασταθεί στην Κόνιτσα.
Ο μικρός Αρσένιος αύξανε και εκραταιούτο πνεύματι. Από μικρός έμαθε από τους
γονείς του και κυρίως από τη μητέρα του να αγαπάει το Θεό. Στο σχολείο πήγε μέχρι
το δημοτικό. Μετά ακολούθησε την τέχνη του ξυλουργού, ενώ ταυτόχρονα
καλλιεργούσε την κλίση προς το μοναχισμό που του είχε δοθεί από το Θεό. Είναι
χαρακτηριστικό, πως όταν τον ρωτούσαν τι πρόκειται να γίνει, αυτός απαντούσε
σταθερά και βέβαια. Καλόγηρος. Το 1945 κλήθηκε να υπηρετήσει την πατρίδα και το
έπραξε για πέντε χρόνια.
Από εδώ ξεκινάει για το γέροντα η αναζήτηση για κατάλληλο τόπο για άσκηση.
Πρώτος σταθμός του γέροντα στο Άγιο Όρος ήταν το μοναστήρι του Εσφιγμένου, το
οποίο δεν είχε γίνει τότε ακόμη ζηλωτικό. Εκεί τον δέχτηκε ο ηγούμενος Καλλίνικος,
στον οποίο έβαλε μετάνοια και άρχισε τη δοκιμή. Στις 27 Μαρτίου 1954 μετά την
δοκιμασία γίνεται μοναχός και παίρνει το όνομα Αβέρκιος. Αργότερα ο π. Αβέρκιος
βρέθηκε κοντά στον ενάρετο παπά Κύριλλο και τον υπηρέτησε ως υποτακτικός και
κατόπιν στην ιδιόρρυθμη Μονή του Φιλοθέου, το 1956. Εκάρη μικρόσχημος μοναχός
στις 3 Μαρτίου 1957 και πήρε το όνομα Παΐσιος. Κατά το σύντομο διάστημα της
παραμονής του στη μονή Φιλοθέου, ο γέροντας δεν έπαψε να σκέφτεται την
ησυχαστική ζωή.
Ο Θεός οδήγησε τα βήματά του στο μοναστήρι του Στομίου στην Κόνιτσα, τον
Αύγουστο του 1958. Εκεί ανέλαβε την ανακαίνιση και ανασυγκρότηση του υπάρχοντος
μοναστηριού το οποίο είχε καταστραφεί εξ αιτίας πυρκαγιάς. Το μοναστήρι ήταν

αφιερωμένο στην Παναγία, ο γέροντας συνήθιζε να το ονομάζει Περιβόλι της
Παναγιάς. Την ίδιο χρονιά αποφασίζει να κάνει την ανακομιδή του λειψάνου του Αγίου
Αρσενίου. Είχαν περάσει τριάντα περίπου χρόνια από την κοίμηση του.
Το 1961 επιστρέφει και πάλι στο Άγιον Όρος απ’ όπου θα αναχωρήσει και πάλι
για το Στόμιο. Αργότερα ο γέροντας πηγαίνει στο Σινά όπου έζησε για λίγο την
ησυχαστική ζωή που τόσο λαχταρούσε. Επέστρεψε όμως στο Άγιον Όρος όπου
άρχισε να ψάχνει τόπο για να ασκηθεί.
Πρώτος σταθμός η Καψάλα στην οποία δεν βρήκε τόπο για να μείνει ο
γέροντας. Έπειτα επισκέφτηκε τη σκήτη των Ιβήρων, όπου και βρήκε την καλύβα των
Αρχαγγέλων, το 1964. Γύρω στο 1967 και χάριν της ησυχίας, ο γέροντας έρχεται στα
Κατουνάκια και παίρνει το κελί του Υπατίου, πιο πάνω από τους Δανιηλαίους. Το
1968 βρίσκεται στη μονή Σταυρονικήτα, για να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση της
μονής, ενώ το 1969 εγκαθίσταται στο κελί του Τιμίου Σταυρού όπου θα ζήσει ασκητικά
για 11 χρόνια.
Τελευταίος σταθμός του γέροντα στο Άγιον Όρος ήταν η Παναγούδα. Η
Παναγούδα άνηκε στη Μονή Κουτλουμουσίου. Εκεί συνέρρεε καθημερινά πλήθος
προσκυνητών για να τον επισκεφτεί.
Στις 22 Οκτωβρίου 1993 ο γέροντας βγήκε από το Άγιον Όρος για τελευταία
φορά, καθότι η εξέλιξη της υγείας του δεν του επέτρεψε να επιστρέψει, ούτε και μετά
τον θάνατό του. Στις 4 Φεβρουαρίου 1994 έγινε η εγχείριση αφαίρεσης όγκου του
παχέος εντέρου, αλλά η νόσος εξελίσσονταν φοβερά, ώσπου διαπιστώθηκε η
επέκταση στο ήπαρ και τους πνεύμονες. Ο γέροντας υπέμεινε τον πόνο και την
ασθένεια αγόγγυστα.
Στην εορτή της αγαπημένης του Αγίας, της Αγίας Ευφημίας, κοινώνησε για
τελευταία φορά. Τελικά παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο που τόσο αγάπησε την
12η Ιουλίου 1994. Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε αφανώς και η ταφή του έγινε
πίσω από τον ναό του Αγίου Αρσενίου στο Ησυχαστήριο Αγίου Ιωάννου του
Θεολόγου Σουρωτής.

