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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η εργασία αυτή συντάχθηκε στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος του
Τ.Ε.Ι Καβάλας Παράρτημα Δράμας, Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ως πτυχιακή
εργασία της σπουδάστριας Γκότση Ευδοξία.
Το θέμα της πτυχιακής εργασίας έγινε υπό την επίβλεψη του καθηγητή Σπιτάλα
Νικόλαου. Η επιλογή για το θέμα έγινε για την ανάπλαση και διαμόρφωση των
περιοχών των εκκλησιών.
Η συγκέντρωση των στοιχείων που αποτελούν την έρευνα ήταν χρονοβόρα διότι
δεν υπάρχει ανάλογη έρευνα με σχετικό θέμα για τον Ιερό Ναό της Υπαπαντής και
της Αγίας Τριάδας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Σπιτάλα Νικόλαο καθώς και την
καθηγήτρια Κωνσταντινίδου Ελπινίκη για την συνεργασία και την πολύτιμη βοήθειά
που μου έδωσαν γιατί χωρίς αυτόν δεν θα υφίστατο η παρούσα εργασία.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Νάουσας
καθώς και την Διεύθυνση της Τεχνικής υπηρεσίας για τις πολύτιμες πληροφορίες και
την παροχή χαρτών που μου πρόσφεραν.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι «Οι άυλιοι χώροι εκκλησιών της
Νάουσας».
Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη, η διαμόρφωση και
η ανάπλαση των χώρων των εκκλησιών.
Η αφορμή μου δόθηκε από το γεγονός ότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν υπάρχουν
οι κατάλληλες υποδομές, δεν υπάρχει η κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να
εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν καλύτερα οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τον χώρο
και από την ανάγκη για ανάπλαση του χώρου που βρίσκεται γύρω από την περιοχή
των εκκλησιών ώστε να ομορφύνει και για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής
αλλά και για τους επισκέπτες.
Η εργασία χωρίζεται σε 7 κεφάλαια. Ξεκινάει γενικά με την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική, ακολουθεί η ανάλυση του περιβάλλοντος (φυσικό και ανθρωπογενές)
της Νάουσας που αφορά την θέση-συνθήκες ιδιοκτησίας, το κλίμα, το έδαφος, την
υδρολογία, τον πληθυσμό και την ασχολία τον κατοίκων, την τοπογραφία, την
γεωλογία, την χλωρίδα, την πανίδα και το δομημένο περιβάλλον το οποίο είναι οι
δρόμοι, χώροι κοινής ωφέλειας και παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Στην συνέχεια
γίνεται ανάλυση της υφιστάμενης περιοχής και ο σχεδιασμός, η σύνθεση και η
ανάλυση της , στην οποία έγινε επιτόπια έρευνα.
Τέλος υπάρχουν τα συμπεράσματα, ο προϋπολογισμός του έργου αλλά και ο
χρόνος που θα χρειαστεί για να υλοποιηθεί, ο οποίος φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα
του Gantt.
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ΥΛΙΚΑ – ΟΡΓΑΝΑ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τα υλικά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της
πτυχιακής εργασίας ήταν βιβλία σχετικά με την περιοχή μελέτης αλλά και με την
επιστήμη της αρχιτεκτονικής τοπίου. Για τις διάφορες χρήσεις που υπάρχουν στο
χώρο συλλέχτηκαν από το Δήμο Νάουσας.
Για την ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής με
διάφορα προγράμματα όπως είναι το powerpoint, excel, το σχεδιαστικό πρόγραμμα
autocad, μολύβι και χαρτί για την επιτόπια αποτύπωση της περιοχής και
φωτογραφική μηχανή για την λήψη φωτογραφιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
1.1 Στην Ελλάδα
Οι παραδοσιακοί οικισμοί και τα ιστορικά κέντρα των πόλεων, είναι βασικά
στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της
φυσιογνωμίας της Ελλάδας και αποτελούν εντυπωσιακά αξιοθέατα της χώρας. Στους
χώρους αυτούς αποτυπώνονται και εκφράζονται τρόποι ζωής, τεχνικές μέθοδοι,
αισθητικές προτιμήσεις, καλλιτεχνικά ρεύματα και κοινωνικές σχέσεις, που
διαμορφώθηκαν στην πολυκύμαντη ιστορική εξέλιξη.
Ο πλούτος και η ποικιλομορφία της ελληνικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
αναδεικνύεται στους περισσότερους από 650 διατηρητέους παραδοσιακούς οικισμούς
και τα χιλιάδες διατηρητέα κτήρια, καθώς και τα αρχαία και βυζαντινά μνημεία που
κοσμούν την ελληνική ύπαιθρο, στα παράλια ή σε ορεινές περιοχές, καθώς και τα
αστικά κέντρα.
Η διατήρηση και η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αποτελεί συστατικό
στοιχείο της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και της προσφοράς εναλλακτικών
δυνατοτήτων για κάθε είδους τουριστική δραστηριότητα. Αρκετά κτήρια
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής έχουν σήμερα αποκτήσει νέες χρήσεις και στεγάζουν
διάφορες λειτουργίες, όπως τουριστικά καταλύματα, μουσεία, εκθέσεις, εστιατόρια,
δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, κλπ.
Παράλληλα, τα ιστορικά κέντρα των πόλεων αναζωογονούνται, με ανακαινίσεις
κτηρίων, πεζοδρομήσεις και διαμορφώσεις χώρων, αποτελώντας ελκυστικούς τόπους
για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Έτσι, στον πολεοδομικό ιστό των
σημαντικότερων ελληνικών πόλεων, αναδεικνύονται πόλοι με εξαιρετική σημασία
για την έρευνα της αστικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και την εξέλιξη των
αστικών κέντρων της χώρας, στο μήκος των αιώνων.
Τα βασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία των οικισμών, τους διαχωρίζουν σε ορεινούς
και παραθαλάσσιους ακόμη έχουμε και τους πύργους της Μάνης.
Ορεινοί οικισμοί
Οι ορεινοί, παραδοσιακοί οικισμοί της χώρας μας δημιουργήθηκαν ως επί το
πλείστον από κυνηγημένους καλλιεργητές του κάμπου που αναζητούσαν ένα
ασφαλές, δυσπρόσιτο καταφύγιο για να προστατευτούν από τους Τούρκους
κατακτητές.
Παραθαλάσσιοι οικισμοί
Τα σπίτια του νότιου Αιγαίου και του Ιονίου είχαν εντελώς διαφορετικό
σχεδιασμό. Η οικοδομική ανάπτυξη των νησιωτικών πόλεων στηρίχθηκε σε
μεσαιωνικά αρχιτεκτονικά σχέδια. Η ανάγκη για προστασία από τους πειρατές και
τους δυνατούς ανέμους οδήγησε στην κατασκευή σπιτιών κολλητών μεταξύ τους, με
χοντρό τοίχο χωρίς παράθυρα από την πλευρά που έβλεπε στη θάλασσα. Ο
περιορισμένος χώρος των νησιών αξιοποιήθηκε στο έπακρο με μακρόστενα σπίτια,
στενά δρομάκια, δαιδαλώδεις διαδρόμους που οδηγούσαν από το ένα σπίτι στο άλλο.

-7-

Οι πύργοι της Μάνης
Οι πύργοι της Μάνης αποτελούν ιδιότυπη και μοναδική στην Ελλάδα κατηγορία
λαϊκών αρχιτεκτονικών έργων. Οι πύργοι της Μάνης, οκτακόσιοι περίπου
σκορπισμένοι στα χωριά, στα βουνά και στ' ακρογιάλια και σε κάθε επίκαιρο σημείο,
αποτελούν αξιόλογα λαϊκά αρχιτεκτονικά έργα, υπαγορευμένα κυρίως από τις
ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες του τόπου. Η ύπαρξή τους στη Μάνη είναι
φανερό πως δικαιολογείται και από τα πράγματα, δηλαδή από την ανάγκη της
απόκρουσης, των πειρατών, των Τούρκων και των άλλων εισβολέων, που μάταια
επεχείρησαν να την καταλάβουν και από το ίδιο το κοινωνικό σύστημα που
επικρατούσε στην περιοχή, τη διάκριση σε πατριές και τους εξοντωτικούς μεταξύ
τους αγώνες.

1.1.1 Περιοχές – Κοινά στοιχεία
Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική των περιοχών της Βόρειας Ελλάδας
Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική των περιοχών της Βόρειας Ελλάδας έχουν
επηρεαστεί από την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας στην χώρα μας, κάποιες από
αυτές τις περιοχές είναι: Βέροια, Νάουσα, Έδεσσα, Χαλκιδική, Καστοριά,
Θεσσαλονίκη, Ροδόπη, Έβρος, Ξάνθη κ.α.
Αρχικά τύποι κατοικίας απλοί προερχόμενοι από την αυτοσχέδια εμπειρική
αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών. Σταδιακά από τα τέλη του 18ου αι. η κατοικία
άρχισε να αποτελεί στοιχείο κοινωνικής προβολής και τεκμήριο επιτυχίας. Πρότυπα η
επίσημη αρχιτεκτονική της πρωτεύουσας και η έκφρασή της μέσω της τοπικής
άρχουσας τάξης.
Κατασκευαστική δομή
Υλικά κατασκευής: πέτρα, ξύλο και λάσπη
1. Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία (τοιχοποιίες)
Α. Βάση κτιρίου
Φέρουσες λιθοδομές κατασκευασμένες από αργούς λίθους
Αργολιθοδομή με ξυλοδεσιές
Στο σώμα της τοιχοποιίας αναπτύσσονται οριζόντιοι ελκυστήρες από ξύλινα
στοιχεία (ξυλοδεσιές) οι οποίες εξασφαλίζουν τη λειτουργία των διασταυρούμενων
τοιχοποιιών ως ενιαίου δομικού στοιχείου
Β. Ανωδομή
Στους ανώτερους ορόφους των κτιρίων ο Φ.Ο. είναι κατασκευασμένος από ξύλινα
στοιχεία (ξυλόπηκτες κατασκευές). Χωρίς να αποκλείεται η εμφάνιση της
κατασκευής αυτής σε τοίχους ισογείων. Αποτελούν δικτυώματα από κατακόρυφους
στύλους, οριζόντιες δοκούς και διαγώνια στοιχεία που εξασφαλίζουν το
απαραμόρφωτο της κατασκευής.
Γ. Ξυλόπηκτες κατασκευές
Ο ξύλινος φέρων οργανισμός πληρώνεται με πλιθιά ή οπτόπλινθούς (τσατμάς) είτε
επενδύεται και από τις δυο πλευρές με καρφωτά πηχάκια, πλεκτά κλαδιά ή καλάμια
(μπαγδατί).
1. Λαξευτή λιθοδομή
2. Μπαγδατί με καρφωτές πήχεις & υποκείμενη αργολιθοδομή
3. Μπαγδατί με πλεκτά κλαδιά
2. Οριζόντια φέροντα στοιχεία (πατώματα)
Σύστημα ξύλινων δοκών διατεταγμένων παράλληλα μεταξύ τους σε αποστάσεις
των 40 – 50 εκ. Οι δοκοί εδράζονται στην τοιχοποιία είτε απευθείας είτε μεσω
διαμήκους δοκού που εξασφαλίζει σωστή κατανομή των φορτίων στον τοίχο.
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3. Στέγη
Στέγη είναι η επικάλυψη του κτιρίου για την προφύλαξη των εσωτερικών μερών
από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Αποτελείται από κεκλιμένα επίπεδα για τη
διευκόλυνση της ροής του βρόχινου νερού και την απομάκρυνση του χιονιού
Ο φέρων οργανισμός της στέγης είναι κατασκευασμένος από ξύλο και αποτελείται
από ζευκτά. Το ζευκτό είναι ένα επίπεδο δικτύωμα τριγωνικής διατομής
κατασκευασμένο από ξύλινα στοιχεία. Η παράταξη αυτών των στοιχείων με τις
κατάλληλες μεταξύ τους συνδέσεις δημιουργεί τη φέρουσα κατασκευή της στέγης
Λειτουργική οργάνωση
Η παραδοσιακή κατοικία ως επί το πλείστον είναι διώροφη ή τριώροφη. Στο
ισόγειο χωροθετούνται δευτερεύουσες χρήσεις όπως στάβλοι και αποθήκες. Ο
όροφος στεγάζει την κοινωνική και ιδιωτική ζωή της οικογένειας. Βασική δομική και
λειτουργική σημασία σε όλους τους τύπους της παραδοσιακής κατοικίας
διαδραματίζει το χαγιάτι.
Χαγιάτι
Τυπικό αρχιτεκτονικό στοιχείο που χαρακτηρίζει όλο το εύρος της Παραδοσιακής
Αρχιτεκτονικής από την ταπεινή ανώνυμη αρχιτεκτονική της υπαίθρου έως τα
κονάκια και τα αρχοντικά. Ημιυπαίθρια προέκταση του εσωτερικού χώρου, χώρος
βασικός για τη ζωή της κατοικίας
Λαϊκή κατοικία αγροτικών περιοχών
Μονώροφο πλατυμέτωπο κτίσμα με χαγιάτι. Στις αγροτικές περιοχές υπήρχαν και
μονώροφα φτωχικά σπίτια, δείγματα της λιτής προβιομηχανικής ζωής
Λαϊκή κατοικία αγροτικών περιοχών
Διώροφο μονόχωρο κτίσμα με ανοιχτό χαγιάτι γρατινή
Λαϊκή κατοικία αγροτικών περιοχών
Διώροφο πλατυμέτωπο κτίσμα με ανοιχτό ή κλειστό χαγιάτι
Αστική κατοικία – Αρχοντικό
• Συγγένεια με τους τύπους της ευρύτερης λαϊκής παράδοσης
• Επιρροές από την αρχιτεκτονική των μεγάλων αστικών κέντρων
(Κωνσταντινούπολη, Κεντρική Ευρώπη)
• Η λειτουργική οργάνωση της κατοικίας στηρίζεται σε μπροστινό χαγιάτι γύρω
από το οποίο διατάσσονται οι επιμέρους χώροι
• Παρουσιάζει εξοπλισμό και χώρους που αναφέρονται στην αστική ζωή
(αποχωρητήριο, μουσάντρες, κ.α.)
• Κάποιες φορές εμφανίζει ανεξάρτητο χώρο υποδοχής, διακοσμημένο (καλός
όντας)
• Συχνά χάνεται η καθαρότητα της γεωμετρίας προσαρμοζόμενο στα δεδομένα του
οικοπέδου χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται η οργανωτική δομή του
Διάφορες αστικών και λαϊκών παραδοσιακών σπιτιών
• Μέγεθος, όροφοι
• Ποιότητα κατασκευής και διακόσμου
• Προσθετές λειτουργίες (σοφάς, κιόσκι)
• Αρχ/κες προεξοχές (σαχνισί)
Μεγαλοαστική παραδοσιακή κατοικία
• Κτίσμα με σταυροειδές κεντρικό χαγιάτι – «δοξάτο» - σύνθετη μορφή
• Έντεχνος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων και
την κοινωνική προβολή
• Επιρροή από την επίσημη αρχιτεκτονική της πρωτεύουσας
• Η κεντρικός χώρος αποκτά διευρυμένες διαστάσεις και εμφανίζει κεραίες
συνήθως σταυροειδώς διατεταγμένες (δοξάτο).
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• Οι απόμερες περιοχές, ελεύθερες από κυκλοφορία χρησιμοποιούνται ως
καθιστικά (σοφάδες) που σε αρκετές περιπτώσεις συνδυάζονται με τη μορφή
προβόλου στην πρόσοψη.
• Τα δωμάτια (οντάδες) συνήθως έχουν ανοίγματα προς τον κεντρικό χώρο
υποδοχής (δοξάτο) με αποτέλεσμα ο χώρος να γίνεται διάτρητος και να δίνει μια
αίσθηση συνέχειας.
• Όταν υπάρχει μεσοπάτωμα πολλές φορές χρησιμοποιείται ως χώρος εργασίας
Τυπολογική εξέλιξη της μεγαλοαστικής κατοικίας με σταυροειδή κοινόχρηστο
χώρο
Κατά τον Ν. Μουτσόπουλο
Το σαχνισί
Ξύλινη κατασκευή κλειστού εξώστη, με πολλά παράθυρα, προεκτείνει και
ορθογωνίζει το χώρο και εξασφαλίζει περισσότερη θέα, ήλιο και αέρα. Δομικό
στοιχείο της όψης. Χαρακτηρίζει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική Ανάλαφρη
κατασκευή με ρυθμική παράθεση ανοιγμάτων, το κενό συχνά επικρατεί του πλήρους.
Αρχές οργάνωσης των όψεων
Η συμμετρία είναι επιθυμητή, εφόσον ανταποκρίνεται σε συμμετρική κάτοψη.
Ωστόσο δεν έχει κεντρική σημασία στο σχεδιασμό. Η ακανόνιστη γεωμετρία των
οικοπέδων πολλές φορές δεν επιτρέπουν τη συμμετρική ανάπτυξη της όψης.
Παρατηρούνται άξονες ανοιγμάτων και ρυθμική επανάληψη αυτών. Καθ’ ύψος
παρατηρείται μια βαθμιαία αύξηση των κενών σε σχέση με τα πλήρη. Συμπαγής βάση
– ανάλαφρη διάτρητη ανωδομή Αυτό έχει να κάνει με την προστασία του κτιρίου, τη
χρήση των εσωτερικών χώρων αλλά και την κατασκευαστική παράμετρο.
Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών των νησιών
Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών των νησιών διαμορφώθηκε τόσο από
το λαϊκό μάστορα, όσο και από φράγκικες και ενετικές επιρροές, έντονες σε κάθε
γωνιά του νησιού. Ανάμεσα από ψηφιδωτά με βότσαλα και σκαλιστά μαρμάρινα
αετώματα στις πόρτες των σπιτιών, οι κατοικίες γίνονται το καταφύγιο από τον ήλιο,
τον αέρα και το ανελέητο φως του νησιού, μικροί θησαυροί για τους κατοίκους,
σημεία αναφοράς απαράμιλλης ομορφιάς για τους ξένους.
Τα μαρμάρινα καλντερίμια, οι γαλάζιες πόρτες και τα παράθυρα, σαν ένα ζωντανό
γλυπτό.
Βασικό οικοδομικό υλικό είναι ο σχιστόλιθος και διακοσμητικό το μάρμαρο. Η
χρήση του ξύλου σπανίζει γιατί ο δυνατός άνεμος εμποδίζει την ανάπτυξη των
δέντρων. Ο σχιστόλιθος άφθονος, ευκολόσπαστος, άριστος στην αρμολόγηση των
τοίχων, βοηθούσε ιδιαίτερα το μάστορα σ’ όλες τις κατασκευές. Αιώνες τα χωριά
αυτά έτρεφαν άριστους ανώνυμους λαϊκούς μαστόρους. Καλαίσθητοι από τη φύση
τους, με γλυπτική παράδοση αιώνων αξιοποίησαν την ευασθησία του μάρμαρου στη
λεπτή επεξεργασία, δουλεύοντας τα οικόσημα των ευγενών Βενετών, τα ανάγλυφα
θυρώματα, τους περίφημους φεγγίτες των χωριάτικων σπιτιών.
Η χρήση της σχιστόπλακας στις λειτουργικές μικρολεπτομέρειες δίνει μια εικόνα
μαστοριάς, σοφίας και άμετρης αντίληψης αισθητικής. Το σημαντικότερο
διακοσμητικό αλλά και λειτουργικό στοιχείο της εξωτερικής όψης του σπιτιού, που
το ξεχωρίζει , είναι οι μαρμάρινοι φεγγίτες, τα μάρμαρα, όπως λένε οι ίδιοι. Εκτός
από τη φυλακτική τους σημασία, με αποτρόπαια θέματα που εικονίζουν συχνά για να
διώξουν το κακό έξω από το σπίτι, ο λειτουργικός τους σκοπός είναι να δώσουν φως
και αέρα στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού.
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Η κλίση του εδάφους είναι ο βασικός παράγοντας της κτιριακής διαμόρφωσης των
σπιτιών που τα προσαρμόζει σε μονώροφα, διώροφα και τριώροφα.
Τα εσωτερικά οικοδομικά στοιχεία : Τα σπίτια είναι χωρισμένα κυρίως σε τρία
επίπεδα, αυτό του ισογείου, της σάλας και του κατωγιού με έντονο χαρακτηριστικό
τη χρήση του αιγαιοπελαγίτικου βόλτου (τοξοειδής κατασκευή) για να μοιράζεται το
μεγάλο βάρος του δώματος τόσο στη σάλα όσο και στο κατώι.
Στο πρώτο επίπεδο, βρίσκεται το κατώι. Όντας απαραίτητο στα σπίτια, καθώς εκεί
βρισκόταν το πατητήρι του κρασιού, ο χώρος φύλαξης των ζώων, ο φούρνος κι
ακόμα ο κρυψώνας για τις γυναίκες σε καιρό επιδρομής, διατηρείται ακόμη και
σήμερα σαν απαραίτητο κομμάτι για την ορθή λειτουργία του σπιτιού. Στον κάτω
χώρο του ισογείου, διαμορφώνονται δύο διαδοχικά επίπεδα, ενώ τα έπιπλα είναι
πάντα λιγοστά, υιοθετώντας ένα ανάλαφρο στυλ διακόσμησης αρκετά κοντά στα
παραδοσιακά πρότυπα, και απόλυτα συνταιριαγμένο με τη μεσογειακή ατμόσφαιρα
του σπιτιού. Εκεί φύλαγαν τις σοδειές μέσα σε μεγάλα πιθάρια, που αγκαλιάζονται
από το βόλτο, που στήριζε την οροφή του κατωγιού, όπως ο Άτλας στήριζε τη γη
στους ώμους του.
Στο δεύτερο επίπεδο, το βόλτο, συνήθως πίσω από το μικρό καθιστικό
αποκαλύπτει ένα χτιστό κρεβάτι που εξυπηρετεί τις ανάγκες του υπνοδωματίου.
Λευκά λινά σεντόνια, με προσοχή στη λεπτομέρεια, φτιαγμένα με αγάπη από τις
γηραιότερες του νησιού, στολίζουν στο κρεβάτι, προσδίδοντας του μία παραμυθένια
όψη. Το μικρό μπάνιο που άλλοτε βρίσκονταν εξωτερικά, ενσωματώθηκε στο σπίτι,
όπως άλλωστε συνέβη και με την κουζίνα, που άλλαξε θέση με την πάροδο του
χρόνου. Η κουζίνα μεταφέρεται εκεί που ήταν το τζάκι, γιατί το τζάκι πραγματικά
ήταν στην κουζίνα.
Έτσι, εσωτερικές ξύλινες σκάλες οδηγούν σε άλλα επίπεδα του σπιτιού, τόσο στο
κατώι όσο και στον κύριο χώρο της τραπεζαρίας και του καθιστικού, ώστε οι
κάτοικοι να έχουν πρόσβαση σε κάθε σημείο άμεσα και εύκολα. Στο τρίτο επίπεδο η
σάλα, η οποία έπρεπε να είναι μεγάλη, ηλιόλουστη, φωτεινή, γιατί εκεί γινόταν η
εκτροφή του μεταξοσκώληκα από την εποχή της ενετοκρατίας και της τουρκοκρατίας
ως το 1850. Η τραπεζαρία αποτελεί τον κύριο χώρο δράσης, κίνησης και ζωής, όπου
όμως η προσωπικότητα, οι ανάγκες και το επίπεδο ζωής του ιδιοκτήτη διαμόρφωνε
πάντα το χώρο κυρίαρχα.
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1.1.2 Νομοθεσία
Ειδικές κατηγορίες οικισμών και εντάξεις ειδικών περιοχών στο σχέδιο
πόλης.
'Άρθρο 110
Χαρακτηρισμός παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτιρίων
(άρθρο 4 ν. 1577/1985, άρθρο 1 παρ. 2 ν.1772/1988, άρθρο 22 ν. 2300/1995).

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ύστερα
από αιτιολογημένη έκθεση της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του
Υπουργείου, γνώμη του αρμόδιου συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού
και Περιβάλλοντος και γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου μπορεί να χαρακτηρίζονται οικισμοί ή τμήματά τους ως
παραδοσιακοί, με σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και
τη διατήρηση και ανάδειξη του ιδιαίτερου πολεοδομικού, αισθητικού,
ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα τους και να
θεσπίζονται περιορισμοί δόμησης και χρήσεις κατά παρέκκλιση από τις
διατάξεις του ν. 1577/1985 και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη,
επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 9 του π.δ. 437/1985
"καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των υπουργείων." (ΦΕΚ
157Α).
Αν η γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δεν περιέλθει
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων σε διάστημα 2 μηνών από τη λήψη του σχετικού
εγγράφου, το διάταγμα εκδίδεται και χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, μπορεί να χαρακτηρίζονται κτίρια ή τμήματά τους ως
διατηρητέα για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο και να καθορίζονται ειδικοί όροι προστασίας και
περιορισμοί δόμησης και χρήσης, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις
του ν. 1577/1985 και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Με την
ίδια απόφαση και για τους λόγους της προηγούμενης παραγράφου
μπορεί να χαρακτηρίζεται ως διατηρητέα η χρήση ακινήτου με ή χωρίς
κτίσματα.
Η παραπάνω έκθεση αποστέλλεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα, ο
οποίος εντός πέντε ημερών από τη λήψη της υποχρεούται να την
αναρτήσει στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα. Για την ανάρτηση
αυτή δημοσιεύεται από το δήμο ή κοινότητα σχετική πρόσκληση προς
τους ενδιαφερόμενους σε μία τοπική εφημερίδα, αν εκδίδεται ή σε μία
εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
διατυπώσουν τυχόν αντιρρήσεις προς την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μέσα σε
προθεσμία 20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της
πρόσκλησης. Σε περίπτωση που ο δήμος δεν τηρήσει τα πιο πάνω, η
περαιτέρω διαδικασία χαρακτηρισμού συνεχίζεται νόμιμα μετά την
πάροδο ενός μήνα από την αποστολή της έκθεσης στο δήμο ή την
κοινότητα.
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Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να παραλείπεται εφόσον η έκθεση
κοινοποιηθεί απ' ευθείας στον ενδιαφερόμενο. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του
μέσα σ' ένα μήνα από την κοινοποίηση της έκθεσης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
μπορεί να αναστέλλεται για χρονικό διάστημα έως ένα έτος, σε
οικισμούς ή τμήματά τους ή και σε ένα ακίνητο, η έκδοση οικοδομικών
αδειών, κάθε εργασία ανέγερσης νέων κτιρίων, κατεδάφισης, επισκευής,
προσθήκης, αλλαγής εξωτερικής εμφάνισης υφιστάμενων κτιρίων και
διαμόρφωσης των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού ή να επιβάλλονται
όροι για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, με σκοπό να συνταχθεί
πολεοδομική μελέτη ή και ειδικός κανονισμός δόμησης για την
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η αναστολή μπορεί να
παραταθεί για ένα ακόμη έτος, εφόσον οι σχετικές μελέτες έχουν
προοδεύσει σημαντικά.
4. Αιτήσεις για κατεδαφίσεις, επισκευή ή προσθήκη σε κτίριο, που
κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας μπορεί να χαρακτηριστεί
ως διατηρητέο, παραπέμπονται στην οικεία ΕΠΑΕ. Η παραπομπή αυτή
είναι υποχρεωτική αν το κτίριο βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό. Αν η
επιτροπή αυτή κρίνει ότι η επισκευή δεν θίγει το κτίριο ή ότι δεν
συντρέχει λόγος να κινηθεί η διαδικασία του κτιρίου ως διατηρητέου,
χορηγείται η σχετική άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση ο σχετικός φάκελος
με αιτιολογημένη έκθεση της ΕΠΑΕ αποστέλλεται στην αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων.
Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται όταν γνωστοποιηθεί στην
πολεοδομική υπηρεσία ότι το κτίριο δεν κρίνεται διατηρητέο ή αν
παρέλθουν δώδεκα μήνες από την κατάθεση στην πολεοδομική
υπηρεσία του φακέλου χωρίς να εκδοθεί απόφαση χαρακτηρισμού του
κτιρίου ως διατηρητέου.
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1.2 Αρχιτεκτονική παραδοσιακών οικισμών
1.2.1 Εξέλιξη
Τα σπίτια αντανακλούσαν την κοινωνική και οικονομική θέση των
ιδιοκτητών τους. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις , λειτουργούσαν ως
οικία και επαγγελματική στέγη ταυτόχρονα. Οπωσδήποτε κάθε σπίτι
αποτελούσε εστία ισχυρών οικογενειακών δεσμών. Θαυμάζουμε τα
αρχοντικά του 18ου αιώνα στα οποία άφησαν ανεξίτηλη σφραγίδα οι
διάσημοι τεχνίτες, λαϊκοί μάστορες, λαξευτές πέτρας.
Ορεινοί οικισμοί
Η κλίση του εδάφους στις πλαγιές των βουνών, καθιέρωσε διώροφες
ή τριώροφες κατασκευές. Ο κάτω όροφος στις αγροτικές και
κτηνοτροφικές περιοχές χρησιμοποιούνταν ως στάβλος ή αποθήκη
τροφίμων. Στο δεύτερο όροφο υπήρχαν οι κοινόχρηστοι χώροι όπως το
καθιστικό και η κουζίνα. Ο τρίτος - όπου υπήρχε – στέγαζε τα δωμάτια.
Το μπαλκόνι που ονομαζόταν συνήθως χαγιάτι, κατασκευαζόταν στον
επάνω όροφο εξολοκλήρου από ξύλο και στηριζόταν με χοντρά ξύλινα
υποστυλώματα.
Τα κτίσματα είχαν είσοδο προς το νότο και πλάτη στο βορρά για να
ζεσταίνονται ευκολότερα. Οι χοντρές πέτρες των τοίχων διατηρούσαν
ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Οι στέγες ήταν επικλινείς
ώστε να αποφεύγουν το βάρος του χιονιού. Οι επάνω όροφοι είχαν
πολλά παράθυρα προκειμένου να «φυλακίζεται» η ζέστη της ημέρας.
Στις πεδινές και ορεινές περιοχές της Ελλάδας υπήρχε χώρος για
αυλόγυρο που περιλάμβανε φούρνο, πηγάδι, αποθηκευτικούς χώρους.
Τόσο οι αυλές όσο και τα μπαλκόνια διακοσμούνταν από εδώδιμα
λουλούδια και δένδρα.
Παραθαλάσσιοι οικισμοί
Τα κτίσματα έχουν απλή, λιτή γραμμή λόγω έλλειψης χώρου και
υλικών. Ο λευκός ασβέστης αντανακλά τον ήλιο διατηρώντας δροσερό
το εσωτερικό. Τα μικρά παράθυρα και οι φεγγίτες επιτρέπουν τον
εξαερισμό του σπιτιού εμποδίζοντας τη διάβρωσή του από υγρασία. Η
έλλειψη ξυλείας ενέπνευσε έξυπνες τοξωτές καμάρες που συνδέουν το
κυρίως κτίριο με τα βοηθητικά και αντικαθιστούν τα κουφώματα σε
πόρτες και παράθυρα. Οι στέγες επίπεδες ή καμπυλωτές, περιέχουν ένα
στρώμα από φύκια ή βούρλα που λειτουργεί ως μόνωση. Οι εσωτερικές
αυλές διαθέτουν πέργκολες με αναρριχητικά φυτά.
Στη Σαντορίνη ξεχωρίζουν τα «υπόσκαφα» σπίτια: ένα τούνελ
λαξεμένο οριζόντια στον ηφαιστειακό βράχο, με την προσθήκη ενός
τοίχου μπροστά μετατρέπεται σε κατοικία. Αριστουργήματα της λαϊκής
κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής θεωρούνται οι περίφημοι περιστεριώνες
της Τήνου και της Άνδρου, που με τα λεπτοδουλεμένα διακοσμητικά
τους αξιοποιούν θαυμάσια το παιχνίδι της σκιάς και του φωτός.

- 14 -

Οι πύργοι της Μάνης
Είναι κατασκευές λιθόδμητες και πολυώροφες το ύψος τους φτάνει
κάποτε τα 20 μ. και περιλαμβάνουν 4 και 5 ορόφους. Ανάλογα με το
μέγεθός τους σε κάτοψη είναι δυνατό να περιλαμβάνουν ολόκληρη την
κατοικία ή να αποτελούν το οχυρωμένο τμήμα της, που υψώνεται μέσα
από την περιτειχισμένη αυλή.

1.2.2 Υλικά
Ορεινοί οικισμοί
Τα υλικά που χρησιμοποιούσαν οι τεχνίτες ήταν πέτρα και ξύλο για
την κατασκευή, σχιστόλιθος ή κεραμίδι για τη στέγη. Οι εύπορες
οικογένειες μίσθωναν έμπειρους τεχνίτες για να διακοσμήσουν τα
αρχοντικά τους με σιδερένια πλέγματα στις πόρτες και τα παράθυρα,
ξυλόγλυπτα ταβάνια, τοιχογραφίες, πέτρινα ή μαρμάρινα αετώματα.
Παραθαλάσσιοι οικισμοί
Τα βασικά υλικά δομής των κτιρίων είναι πέτρα, τούβλα . Η πέτρα
χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των χαμηλότερων κυρίως ορόφων.
Οι τοίχοι γίνονταν από αργολιθοδομή και ήταν πάντοτε επιχρισμένοι.
Ενίοτε εμφανίζεται στα κτίρια της βενετοκρατίας μικτή, δεύτερης
ποιότητας, τοιχοποιία από τούβλα και πέτρα λατομείων ή ακόμα και
συλλεκτή. Υπάρχουν ακόμη αρκετές τοιχοποιίες λασπόκτιστες, αλλά
φυσικά οι καλύτερες κατασκευές γίνονταν με ασβεστοκονία. Λαξευτή
τοιχοποιία χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένα μόνο τμήματα της
κατασκευής, για λόγους στερεότητας αλλά και διακόσμησης (για την
διαμόρφωση των γωνιών των κτιρίων, την κατασκευή γείσων, πλαισίων
τοξοστοιχειών κ.λπ.
Στις πολυώροφες κατασκευές, οι τοίχοι των ανωτέρων ορόφων
κατασκευάζονταν συνήθως από τούβλα. Τούβλα χρησιμοποιούσαν
επίσης για την κατασκευή ανακουφιστικών τόξων, θολωτών
κατασκευών, αλλά και γείσων).
Οι πύργοι της Μάνης
Με μόνο οικοδομικό υλικό τη πέτρα οι κατασκευές που
δημιουργήθηκαν δε θα μπορούσαν να μην χαρακτηριστούν επιβλητικές.
Ανθεκτικές τόσο στο χρόνο όσο και σε ανθρώπινες επιθέσεις (Τούρκων,
πειρατών, αντίπαλων πατριών).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2.1 Οικισμοί της πόλης της Νάουσας
Η ίδρυση της σημερινής πόλης
Θεωρείται γενικά ότι με την εισβολή των Οθωμανών Τούρκων στη Μακεδονία,
αλλά στο σύνολο της Βαλκανικής χερσονήσου, από το 1354 μ.χ. οριοθετείται η
έναρξη μιας νέας ιστορικής περιόδου. Την εποχή αυτή παρατηρείται μια πολύ μεγάλη
κινητικότητα των πληθυσμών, ιδιαίτερα των Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά
Ασία, οι οποίοι περνούν στη Θράκη ή προχωρούν πιο βαθιά στη Μακεδονία,
ψάχνοντας ένα πιο σίγουρο καταφύγιο μπροστά στην προέλαση των Οθωμανών.
Αυτοί οι τελευταίοι, μη συναντώντας σοβαρά εμπόδια, με εξαίρεση τη μοναδική
αντίσταση που προέβαλε ο διοικητής της Θεσσαλονίκης Μανουήλ ο ΄Β μέχρι το
1383-87, συνεχίζουν να εισβάλλουν και να εγκαθιστούν με βίαιο τρόπο τούρκικες
μάζες στις περιοχές της Μακεδονίας. Οι γηγενείς κάτοικοι, έντρομοι, βρίσκουν
καταφύγιο σε δάση και σε ορεινά απρόσιτα σημεία (Βέρμιο, Όλυμπος), όπου
αναγκάζονται να παραμείνουν για καιρό κάτω από δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.
Οι Τούρκοι πολιορκούν τη Θεσσαλονίκη περί το 1385-86. Την εποχή αυτή οι
ιστορικοί τοποθετούν την κατάληψη της Βέροιας, αλλά η προώθηση των Τούρκων
πέρα από εκεί δεν είναι γνωστή με ακρίβεια. Δεν γνωρίζουμε πότε καταλήφθηκε η
περιοχή που βρίσκεται σήμερα η Νάουσα, η Έδεσσα κ.λπ. Σε ότι αφορά πάντως στη
Νάουσα, φαίνεται ότι οι κάτοικοι αυτής της περιοχής δεν προέβαλαν καμία
αντίσταση και αποτραβήχτηκαν στα γειτονικά δάση.
Το φαινόμενο αυτό της φυγής και του διασκορπισμού των τοπικών πληθυσμών
προσπαθεί να σταματήσει η τουρκική κεντρική διοίκηση, αναθέτοντας σε έμπειρους
στρατιωτικούς να συγκεντρώσουν ξανά τους διασκορπισμένους πληθυσμούς και να
επιβάλουν τάξη, ώστε να γίνει δυνατή η αξιοποίηση των φυσικών πηγών με την
οργάνωση του παραγωγικού δυναμικού των κατακτημένων περιοχών. Ένα
παράδειγμα τέτοιας επιχείρησης αποτελεί και η ίδρυση του οικισμού της Νάουσας.
Η τοπική παράδοση και άλλες έμμεσες ιστορικές μαρτυρίες τοποθετούν την
ίδρυση της σημερινής Νάουσας λίγο πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης
(1453) και λίγα χρόνια μετά την κατάληψη της Βέροιας από τους Τούρκους (138586), στα πλαίσια μιας επιχείρησης επανεγκατάστασης των κατοίκων. Οι ιδρυτές της
συνέδεσαν το όνομα τους με την παροχή από πλευράς Τούρκων ορισμένων
προνομίων στην πόλη, γεγονός που επέτρεψε την ανάπτυξη της χειροτεχνίας
(οπλουργία, χρυσοχοΐα, υφαντουργία κ.λπ.) και την κατέστησε σημαντικό κέντρο της
κεντρικής Μακεδονίας. Τα προνόμια οφείλονται στο γεγονός ότι η Νάουσα
αποτέλεσε εξαρχής τμήμα της ιδιοκτησίας του βακουφιού, που ιδρυτής της Γαζή
Εβρενός μπέης ίδρυσε στα Γιαννιτσά, στην πεδιάδα. Τα βακούφια, ιδρύματα με
θρησκευτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερα
προνόμια, αποτέλεσαν μια ισχυρή δύναμη έλξης των φτωχών στρωμάτων της
επαρχίας και λειτουργούσαν ως μηχανισμοί εξισλαμισμού, παράλληλα δε και ως
μέσον για την εξασφάλιση της παρουσίας των ιδρυτών τους στην οικονομική ζωή της
αυτοκρατορίας.
Για πρώτη φορά συναντούμε πληροφορίες σχετικές με την οικιστική οργάνωση
του οικισμού στις αναφορές των Τούρκων περιηγητών του 17ου αι. Χατζή Κάλφα και
Εβλιγιά Τσελεμπή. Η Νάουσα (Agostos στις τουρκικές πηγές) περιγράφεται ως ένα
μεγάλο χριστιανικό χωριό, βακούφι που ανήκε στην οικογένεια του Γαζή Εβρενός
μπέη, με χίλια σπίτια, αμπέλια, κήπους, αγορά και παζάρι. Παρατηρούμε έτσι ότι ο
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αρχικός πυρήνας εξελίχθηκε σε ένα μικρό αστικό κέντρο περισσότερο παρά σε ένα
μεγάλο χωριό, όπως επιβεβαιώνεται από τον αριθμό των κατοικιών, όπως και από την
ύπαρξη διακεκριμένων πολεοδομικών χρήσεων-δραστηριοτήτων. Επόμενες αναφορές
για την πόλη συναντάμε τον 18ο αι. στη Γεωγραφία του Μελετίου (πρώτη έκδοση
1738), όπου αναφέρεται ως <<...κωμόπολη, γνωστή δια τον εξαίρετων οίνων
της…>>, και στη συνέχεια στη Γεωγραφία του Αθ. Ψαλίδα, όπου μαζί με τη
γειτονική Βέροια αναφέρονται ως μικρές πόλεις.
Ο αρχικός πυρήνας της πόλης
Η σημερινή Νάουσα είναι κτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου, σε μια φυσική
αγκαλιά, η οποία περιβάλλει μια σειρά διαδοχικών επιπέδων, που κατεβαίνουν σιγά
σιγά προς τον κάμπο. Η πόλη είναι ανεπτυγμένη σε κάποια από τα ενδιάμεσα αυτά
επίπεδα, περιορισμένης γενικά έκτασης, ανάμεσα στο μεγάλο υψίπεδο που φτάνει
μέχρι τα ριζά του βουνού προς τα δυτικά, και στους χαμηλότερους αναβαθμούς, που
καταλήγουν στον εύφορο κάμπο της Ημαθίας προς τα ανατολικά, σε μέσο υψόμετρο
από την επιφάνεια της θάλασσας 330μ. η όλη έκταση χωρίζεται σε δύο άνισα μεταξύ
τους τμήματα από τον ποταμό Αράπιτσα, που έχει τις πηγές του σε απόσταση τριών
περίπου χιλιομέτρων δυτικά από την πόλη, στην καταπληκτικής φυσικής ομορφιάς
περιοχή του Αγίου Νικολάου, και διασχίζει τα διάφορα επίπεδα σχηματίζοντας
διαδοχικούς καταρράκτες.
Ο αρχικός πυρήνας της νεότερης, μετά τον Γαζή Εβρενός, πόλης εντοπίζεται
μεταξύ της βόρειας όχθης της Αράπιτσας, που έπαιζε εξάλλου ένα σημαντικό
αμυντικό ρόλο από την πλευρά αυτή, και τριών μεγάλων φυσικών αναβαθμών του
εδάφους προς βορρά, προς ανατολάς και προς δυσμάς. Ο βόρειος και ανατολικός
αναβαθμός χωρίζει το κεντρικό επίπεδο της πόλης από άλλα χαμηλότερα, ενώ ο
δυτικός αναβαθμός μεσολαβεί μεταξύ αυτού και ενός υψηλότερου επιπέδου, που
καταλήγει στη ρίζα του ορεινού όγκου του Βερμίου. Τα φυσικά αυτά όρια του
πρώτου πυρήνα αποτελούν και τα όρια μεταξύ της αστικής και της αγροτικής
περιοχής.
Ο 18ος αι. είναι η εποχή ακμής της Νάουσας. Αναπτύσσονται εμπορικές και
παραγωγικές δραστηριότητες, και πλουτίζεται ο οικιστικός της ιστός. Η παράδοση
που καταγράφει ο Πλαταρίδης αναφέρει ότι πριν από την καταστροφή της πόλης το
1822 λειτουργούσαν περί τα 40 βιοτεχνικά καταστήματα (μάλλον πρόκειται για
εργαστήρια χειροτεχνίας), ενώ το σύνολο των κατοικιών ανέρχεται σε δύο χιλιάδες,
που κατοικούνται από χριστιανούς. Η πόλη είναι περιτειχισμένη με πλίνθινο
οχυρωματικό περίβολο, ο οποίος κατά τον Leake αποτελεί και τη μοναδική τεχνητή
άμυνα της. Ο Στογιαννάκης σημειώνει ότι υπήρχαν πύλες προς βορρά, κοντά στην
εκκλησία του αγίου Γεωργίου και στα Αλώνια, προς νότο δε στα Μπατάνια και στο
Κιόσκι, όπου υπήρχαν και οχυροί πύργοι. Σύμφωνα με μεταγενέστερες πληροφορίες
το τείχος αυτό φαίνεται να κατασκευάστηκε την περίοδο 1795-1798, για να
αντιμετωπισθούν οι επιθέσεις του Αλή πασά των Ιωαννίνων.
Η πόλη , όπως είναι γνωστό, καταστρέφεται σχεδόν ολοκληρωτικά κατά την
επανάσταση του 1822. Τότε κατεδαφίζεται και ένα μεγάλο μέρος των τειχών, ενώ
αίρονται όλα τα προνόμιά της. Από επεξεργασία των στοιχείων που περιλαμβάνονται
στα αρχεία του Ιεροδικείου Βέροιας, όπως αυτά παρουσιάζονται στον σχετικό
πίνακα, μπορούμε να σχηματίσουμε μια εικόνα για τη δημογραφική, οικονομική και
οικιστική κατάσταση της Νάουσας το 1822.
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Γρασιδότοποι
Στρεμ.

Μορεόκηποι
Στρεμ.

Αμπελώνες
Στρεμ.

Εργαστήρια

Αποθήκες

Βαφεία

Μύλοι

Αχυρώνες

Οικίες

1

1681

23

225

644

14

8

3

27

7

426

164

61

16

113

2

1000

65

143

798

17

1679

1

23

94

29

4524

150

507

1649

62

1

8

1

36

4

26

193

3

13

8

266

10

68

15

981

Νεότερα στοιχεία για τη δημογραφική, οικονομική και οικιστική εξέλιξη της
πόλης, μετά την καταστροφή και την επανεγκατάσταση των κατοίκων της,
συναντούμε μόλις στα 1886, όταν στις Οδοιπορικές σημειώσεις του μηχανικού του
στρατού Ν. Σχινά η πόλη φέρεται να αποτελείται από 900 χριστιανικά και 120
οθωμανικά νοικοκυριά. Λίγο νωρίτερα ο Νικολαΐδης στο βιβλίο του αναφέρει ότι
παρά την καταστροφή της πριν 35 χρόνια η πόλη ακμάζει και έχει τέσσερις εκκλησίες
και ένα τζαμί, καθώς και ένα ανώτερο ελληνικό σχολείο. (Πολιτιστική εταιρία
Νάουσας, 1999, <<Αναστάσιος Μιχαήλ ο Λόγιος>>, Νάουσα)
Πολεοδομική οργάνωση της πόλης
Είναι πολύ πιθανό ότι η παλιά πολεοδομική δομή του αρχικού πυρήνα του
οικισμού δεν μεταβλήθηκε αισθητά μετά την καταστροφή της πόλης, παρόλο που το
σύνολο σχεδόν του οικιστικού υλικού ανανεώθηκε σιγά σιγά. Οι νέες κατασκευές
θεμελιώθηκαν, όπως ήταν φυσικό, πάνω στα θεμέλια των παλιών, χρησιμοποιώντας
μάλιστα και τα ίδια υλικά. Έτσι η μορφή της πρώτης πολεοδομικής οργάνωσης της
πόλης, που φτάνει ως τις μέρες μας μέσα από τις παλαιότερες αποτυπώσεις του
αστικού ιστού, που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση όλων των μεταγενέστερων
σχεδίων πόλεως από το 1928 και μετά, μαζί με τα λίγα παλιά κτίρια που έχουν σωθεί,
μας επιτρέπει να σχηματίσουμε μια αρκετά σαφή εικόνα της πολεοδομικής της δομής.
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Χάνια

Αγροί
Στρεμ.

Νοικοκυριά που
εξοντώθηκαν 480
Νοικοκυριά που δεν
επέστρεψαν μετά την
καταστροφή 34
Νοικοκυριά που τους
επιστράφηκε η
περιουσία
198
Εκκλησιαστικές
περιουσίες
Σύνολο

Βοσκότοποι
Στρεμ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟ 1822

14

14

Αεροφωτογραφία 1. Η κεντρική περιοχή της πόλης (Αγ. Μηνάς, Ζαφειράκη, Καμένα, Τριώδιο).
Πηγή: Αρχεία Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (λήψη μεταξύ 1930-36)

Η πόλη διαιρείται από φαρδύτερους ή στενότερους δρόμους σε μεγάλες, μάλλον
κλειστές, ακανόνιστες και άνισες μεταξύ τους οικοδομικές νησίδες, την περίμετρο
των οποίων καταλαμβάνουν οι κατοικίες κτισμένες <<εν σειρά>>, με όψεις στον
δρόμο και κήπους στο πίσω μέρος, προς το εσωτερικό των οικοδομικών αυτών
νησίδων. Το πλέγμα των δρόμων και των δημόσιων χώρων είναι πολύπλοκο, με
οφιοειδείς χαράξεις, τοπικές διαπλατύνσεις και αδιέξοδα. Όλοι οι δρόμοι είναι
λιθόστρωτοι με <<καλντερίμι>> κατασκευασμένο από ακανόνιστους λίθους
ποταμού, χωρίς πεζοδρόμια, πλην των κεντρικότερων δρόμων της αγοράς.
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Με τον τρόπο αυτό σχηματίζονται οι λεγόμενοι <<μαχαλάδες>> (γειτονιές), που
αποτελούνται από περισσότερες από μία οικοδομικές νησίδες μαζί με τους
ενδιάμεσους δρόμους, δρομίσκους και αδιέξοδα, και ,έχουν ως κέντρο συνήθως τον
ενοριακό ναό ή άλλους δευτερεύοντες ναούς ή παρεκκλήσια. Οι μεγάλες αυλέςπλατείες που σχηματίζονται μπροστά ή στο πλάι καθενός από τους τέσσερις μεγάλους
ενοριακούς ναούς της πόλης ή και τους μικρότερους μεμονωμένους ναούς
περιλαμβάνουν είτε το συνοικιακό νεκροταφείο, είτε σχολεία, ακόμη δε το
φαρμακείο και το νοσοκομείο της κοινότητας και σχεδόν πάντοτε μία σειρά μικρών
δωματίων (κελιών), στα οποία διέμεναν φτωχές οικογένειες, οι περισσότερες από τις
οποίες προέρχονταν από χωριά του Βερμίου, που καταστράφηκαν κατά τις
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Τούρκων μετά την επανάσταση του 1822.
Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι τα όρια των γειτονιών αυτών δεν είναι σε καμία
περίπτωση απόλυτα προσδιορισμένα στον χώρο, αλλά εγγράφονται και
προσδιορίζονται περισσότερο ως τέτοιες στη συλλογική συνείδηση των κατοίκων
τους. Σε πολλές όμως περιπτώσεις, ιδιαίτερα στις πιο μεγάλες από τις γειτονιές αυτές,
διακρίνονται και επί μέρους υποδιαιρέσεις, που έχουν ως σημείο αναφοράς
μικρότερες πλατειούλες που σχηματίζονται σε συμβολές δρόμων (π.χ. η
<<Πουλιάνα>>), ή άλλα χαρακτηριστικά σημεία (π.χ. τα <<Αλώνια>>, ή κάποια
περιφερειακά παρεκκλήσια κ.λπ.) (Πολιτιστική εταιρία Νάουσας, 1999,
<<Αναστάσιος Μιχαήλ ο Λόγιος>>, Νάουσα)

Σχ.1. προοπτικό τμήματος της οδού Χ’’ Κουρκούτα
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Σχ.2. Η τυπική δομική κατασκευή
του ναουσαίικου σπιτιού (αξονομετρική
απεικόνιση).

Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά
Τα δομικά χαρακτηριστικά των κτιρίων των κατοίκων είναι τα τυπικά της
μακεδονικής αστικής αρχιτεκτονικής, με αρκετές επί μέρους διαφοροποιήσεις,
ανάλογα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την παλαιότητα της κάθε γειτονιάς. Έτσι, η
όποια επιφανειακή ομοιότητα των μορφών, που επικεντρώνεται κυρίως στο είδος και
τη διευθέτηση των στεγών και των ανοιγμάτων, οφείλεται κυρίως στο κλίμα της
περιοχής, ενώ διαφορετικές τυπολογίες καταγράφονται στη διαρρύθμιση των
εσωτερικών χώρων, που καλούνται να εξυπηρετήσουν διαφορετικές ανάγκες και
συνήθειες των κατοίκων.
Οι φέροντες τοίχοι του ισογείου είναι πέτρινοι, μεγάλου πάχους, με οριζόντιες
ξυλοδεσιές και εξωτερική επιφάνεια πελεκημένη, διαθέτουν δε ελάχιστα ανοίγματα,
πέρα από τη μεγάλη κεντρική είσοδο. Όταν υπάρχουν ανοίγματα στους χαμηλότερους
ορόφους, πάντοτε προστατεύονται με περίτεχνες σιδεριές. Πέτρινοι είναι και οι τοίχοι
του επόμενου ανώγειου ορόφου, όταν το κτίριο είναι τριώροφο, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις πέτρινος κατασκευάζεται σε ολόκληρο το ύψος του ένας από τους
εξωτερικούς τοίχους, συνήθως όταν στο πάχος του περιλαμβάνονται οι καμινάδες
των τζακιών. Οι όροφοι κατασκευάζονται με ελαφρά σύνθετη λιθοξυλοκατασκευή,
με κατακόρυφα, οριζόντια και διαγώνια ξύλα που σχηματίζουν πλέγμα, το οποίο
συμπληρώνεται με μικρούς ακανόνιστους λίθους ή πλίνθους (μπουλμέ) και το σύνολο
επιχρίεται. Αρκετές φορές δημιουργούνται εδώ προεξοχές (σαχνισιά), που οφείλονται
στην προσπάθεια τετραγωνισμού του εσωτερικού χώρου, που στο ισόγειο έχει
αποτμηθεί για κυκλοφοριακούς λόγους. Ξύλινα είναι επίσης τα πατώματα, οι
επιστεγάσεις, οι ηλιακοί, τα στηθαία και τα κουφώματα. Τα τελευταία διατάσσονται
εν σειρά στον όροφο και διαθέτουν ανασυρόμενα υαλοστάσια με καϊτια. Στις
εσωτερικές, προς την αυλή, όψεις υπάρχουν συχνά ημιυπαίθριοι χώροι (χαγιάτια),
που χρησίμευαν ιδιαίτερα στην οικιακή μεταξουργία.
Από λειτουργική άποψη το ισόγειο σχεδόν ποτέ δεν κατοικείται, χρησιμοποιείται
μόνο για τον σταβλισμό των οικόσιτων ζώων και των υποζυγίων, για την αποθήκευση
των προμηθειών της οικογένειας, των ζωοτροφών, των ξύλων για τη θέρμανση, και
βεβαίως για τη φύλαξη του κρασιού σε μεγάλα βαρέλια. Η οικογένεια ζει συνήθως
στους ορόφους, σε μεγάλα δωμάτια, στα οποία υπάρχει ένα τζάκι για θέρμανση, ενώ
αρκετές φορές υπάρχουν μεταξύ των δωματίων μικρότεροι βοηθητικοί χώροι
(παρακέλια). Οι κατοικήσιμοι χώροι-δωμάτια διαρθρώνονται γύρω από μία κεντρική
σάλα, η οποία καταλήγει συνήθως σε μικρό εξώστη προς την πλευρά του δρόμου,
ενώ στις περιπτώσεις που το κτίριο είναι τριώροφο υπάρχουν και τα λεγόμενα
<<χειμωνιάτικα>> δωμάτια, με μικρότερο ελεύθερο ύψος, στον πρώτο όροφο.
Τα παλαιότερα κτίρια των κατοικιών έχουν συνήθως τετράγωνη ή ελαφρώς
ορθογωνική και στεγάζουν μόνο μία <<πατριαρχικού>> τύπου οικογένεια. Με την
πάροδο όμως του χρόνου οι απόγονοι των αρχικών ιδιοκτητών μοιράζονται το
οικόπεδο, η αρχική ιδιοκτησία-κτίριο διαιρείται προς τον δρόμο με κατακόρυφο
επίπεδο και δημιουργούνται έτσι δύο στενομέτωπες κατοικίες με ανεξάρτητη είσοδο
η καθεμιά. Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται μεν οι ανάγκες που δημιουργούνται
από τη διεύρυνση των οικογενειών, αλλάζει όμως η εσωτερική λειτουργία του
σπιτιού, η κεντρική σάλα υποδοχής από το κέντρο της κοινωνικής ζωής μετατρέπεται
σε διάδρομο, και στη συνέχεια οι μεταβολές περνούν και στην όψη του κτιρίου,
ανάλογα με τις ανάγκες και τις διαθέσεις πλέον ενός εκάστου των μερών που το
διαχειρίζονται. (Πολιτιστική εταιρία Νάουσας, 1999, <<Αναστάσιος Μιχαήλ ο
Λόγιος>>, Νάουσα)
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ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 30

ΟΔΟΣ ΧΑΤΖΗΚΟΥΡΚΟΥΤΑ 23

ΟΔΟΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ 16
Σχ.3. Τυπικά παραδείγματα διώροφων κατοικιών με λιθόκτιστο ισόγειο και αρχιτεκτονικές
προεξοχές
(σαχνισιά) στον όροφο.
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ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΩΝΙΩΝ

ΟΔΟΣ ΧΑΤΖΗΚΟΥΡΚΟΥΤΑ 31
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΩΝΙΩΝ

ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ
ΓΩΝΙΑ 8
Σχ.4. Διώροφα κτίρια κατοικιών με τυπική μορφή, που έχει αλλοιωθεί μερικώς (επίχρισμα της
λιθοδομής του ισογείου).
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ΟΔΟΣ Χ.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ 14

ΟΔΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 2
Σχ.5. Τριώροφα κτίρια κατοικιών που περιλαμβάνουν και επαγγελματικές χρήσεις.

Παραδείγματα οικιστικής και αρχιτεκτονικής οργάνωσης
Δύο αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους οικιστικά σύνολα, που χρονολογούνται
τουλάχιστον από τον 19ο αι., διασώζονται σήμερα στη Νάουσα. Το πρώτο βρίσκεται
στη γειτονιά <<Αλώνια>>, στο βόρειο μέρος του αρχικού πυρήνα της πόλης, όπου
διασώζεται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός σπιτιών, καθώς και ο παλιός ιστός των
δρόμων και των άλλων δημόσιων και ιδιωτικών ελεύθερων χώρων. Τα σπίτια εδώ
είναι συνήθως στενομέτωπα με περάσματα, που οδηγούν από τον δρόμο σε
εσωτερικούς περίκλειστους ακάλυπτους χώρους, όπου υπάρχουν και άλλα βοηθητικά
κτίσματα. Από τα μορφολογικά και τυπολογικά στοιχεία, τη λιτότητα των όψεων και
τους μικρούς έως μεσαίους όγκους των κατασκευών γίνεται φανερό ότι η γειτονιά
αυτή ήταν μια λαϊκή συνοικία στο παρελθόν, όπως εξάλλου είναι και σήμερα
(αεροφωτ.2).
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Το δεύτερο σύνολο που διατηρείται σε αρκετό βαθμό είναι στη συνοικία του
Ι.Ν.Μεταμορφώσεως και περιλαμβάνει τις επί μέρους <<Πουλαίνα>> και
<<Μπατάνια>>, εκατέρωθεν του ποταμού Αράπιτσα. Στην περιοχή αυτή τα σπίτια
είναι γενικά μεγαλύτερα (αρκετά είναι τριώροφα) και έχουν πιο αστικό χαρακτήρα
από τα σπίτια της περιοχής <<Αλώνια>>. Η κοινωνική διαφοροποίηση εκφράζεται
στα τυπολογικά χαρακτηριστικά του αστικού χώρου. Οι εσωτερικές αυλές είναι
συχνά αυτοτελείς, ενώ πολλά από αυτά διαθέτουν ιδιαίτερους χώρους
επαγγελματικής-χειρονακτικής δραστηριότητας (μεταξουργεία, μύλοι, υδροκόπανοι,
σησαμελαιοτριβεία κ.λπ. ), καθώς και μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους
(αεροφωτ.3).
Ενδιαφέρουσα είναι η γενική διάταξη των κατοικιών στις όχθες του ποταμού, που
έχει έτσι ένα <<ιδιωτικό>> χαρακτήρα, με τις όχθες απροσπέλαστες και σε απόσταση
από τους δημόσιους δρόμους. Μόλις στα μέσα της δεκαετίας του ’80 έγινε δυνατόν οι
όχθες να γίνουν προσπελάσιμες και να ενταχθούν στον ιστό των δημόσιων χώρων της
πόλης. Γενικά, η ύπαρξη του υδάτινου στοιχείου σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα
είναι τυπικό χαρακτηριστικό των οικοδομικών μονάδων της Νάουσας. Οι συνοικίες
διασχίζονται από μικρά ρέματα, που χρησιμεύουν για το πότισμα των κήπων και
δίνουν σε μύλους, πριονιστήρια, υδροκόπανους κ.λπ. (Πολιτιστική εταιρία Νάουσας,
1999, <<Αναστάσιος Μιχαήλ ο Λόγιος>>, Νάουσα)
Νεότερες επεκτάσεις-πρώτοι πολεοδομικοί σχεδιασμοί
Δύο λίθινες τοξωτές γέφυρες, μια στα <<Μπατάνια>> και μια στο <<Κιόσκι>>,
καθώς και μία Τρίτη, ξύλινη, στους <<Στουμπάνους>>, ένωσαν τις δύο όχθες του
ποταμού, και συνέδεαν τα δύο τμήματα του υψίπεδου που καταλαμβάνει σήμερα η
πόλη. Η ύπαρξη αυτών των γεφυρών, ιδιαίτερα των δύο πρώτων, που ήταν μέσα στην
πόλη, βοήθησε στη σταδιακή επέκταση του οικιστικού ιστού και στην αντίπερα όχθη
του ποταμού, περιορισμένη όμως σε μια σχετικά στενή λωρίδα κατά μήκος και μόνον
της νότιας όχθης, από την περιοχή της Αγίας Τριάδας μέχρι το τέρμα της οδού
Αριστοτέλους, που αποτελεί και τον κορμό αυτής της περιοχή. Η πέραν αυτής της
περιοχής επέκταση είναι αρκετά μεταγενέστερη.
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Αεροφωτογραφία 2. Η βόρεια πλευρά της πόλης (περιοχή Παναγίας, Αλωνίων, Αγ. Παρασκευής).
Πηγή: Αρχεία Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (λήψη μεταξύ 1930-36).
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Αεροφωτογραφία 3. Η νότια πλευρά της πόλης (Μπατάνια, Μεταμόρφωση, Πουλιάνα, εργοστάσια
Γρ. Τσίτση, Λαναρά - Γκούτα). Πηγή: Αρχεία Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (λήψη μεταξύ 193036).
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Η πρώτη επίσημη προσπάθεια σχεδιασμού του οικιστικού ιστού της πόλης, με τη
μορφή ρυμοτομικού σχεδίου, χρονολογείται από το 1900. Με πρωτοβουλία του
Τούρκου διοικητή (μοδίρη)της πόλης μετακαλείται γνωστός σχεδιαστής
(πολεοδόμος) από τη Θεσσαλονίκη και αναλαμβάνει την εκπόνηση του νέου σχεδίου
πόλεως. Το σχέδιο εκπονείται σε διάστημα έξι μηνών, η εφαρμογή του όμως, όπως
σημειώνει ο ίδιος ο Τούρκος διοικητής στα απομνημονεύματά του, συνάντησε τις
αντιδράσεις των ιδιοκτητών και χρειάστηκαν διοικητικά μέτρα, ώστε να επιτευχθεί
κάποια διεύρυνση των παλιών σοκακιών.
Η επόμενη, μετά την απελευθέρωση της πόλης, προσπάθεια σύνταξης νέου
ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως εντοπίζεται το 1919. Τότε δημοσιεύεται στην
εφημερίδα Μακεδονία πρόσκληση του δημάρχου Νάουσας προς ενδιαφερόμενους
μηχανικούς τοπογράφους να εκπονήσουν το σχέδιο πόλεως Ναούσης. Μεσολάβησαν
δέκα περίπου χρόνια για την ολοκλήρωση και τελική έγκριση του σχεδίου, που έγινε
το έτος 1928. Με το σχέδιο αυτό ο πολεοδομικός ιστός διαφοροποιείται, με τη
διαπλάτυνση και την ορθολογικοποίηση των υφισταμένων δρόμων, διατηρεί όμως
γενικά τις βασικές χαράξεις που υπήρχαν, ιδιαίτερα στα πιο πυκνοδομημένα τμήματα
του οικισμού. Παράλληλα προβλέπει τη δημιουργία νέων ευθύγραμμων αξόνων, οι
οποίοι τέμνουν και αποσυνθέτουν τις παραδοσιακές γειτονιές, χωροθετεί δε την
κεντρική πλατεία της πόλης στον εσωτερικό κοινό ακάλυπτο χώρο μιας από τις
μεγαλύτερες παραδοσιακές οικιστικές νησίδες στην ενορία του Αγίου Μηνά. Το νέο
κέντρο του οικισμού διαμορφώνεται, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της πολεοδομίας, με
μικρής έκτασης κυκλική πλατεία και συγκλίνοντες ακτινωτά δρόμους. Με τον τρόπο
αυτό τα παραδοσιακά τοπικά κέντρα, που συνδέονταν όπως αναφέρθηκε κε τους
ενοριακούς ναούς, υποβαθμίζονται, ενώ de facto αποκτούν κύριο ρόλο οι πίσω όψεις
των παλιών κτιρίων. Το νέο κέντρο της πόλης δεν περιλαμβάνει κανένα παλιό σημείο
αναφοράς και αφήνεται να διαμορφωθεί κατά το δοκούν, ενώ δεν προβλέπει επίσης
κανένα κτίριο δημόσιου χαρακτήρα.
Έτσι, χωρίς να λαμβάνεται καμία μέριμνα για τη διατήρηση της ιστορικής
φυσιογνωμίας της πόλης, ή έστω για κάποια ενσωμάτωση στοιχείων υπόμνησής της
στο νέο σχέδιο, όπως εξάλλου συνέβη και στο σύνολο των βορειοελλαδικών πόλεων
που επανασχεδιάζονται αυτήν την εποχή, επιβάλλονται νέες λειτουργικές και
αισθητικές αξίες της πολεοδομίας, στα πλαίσια της γενικότερης λογικής και πολιτικής
του κράτους, που έρχεται να υποκαταστήσει τις διευρυμένες εξουσίες της τοπικής
αυτοδιοίκησης. (Πολιτιστική εταιρία Νάουσας, 1999, <<Αναστάσιος Μιχαήλ ο
Λόγιος>>, Νάουσα)
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Αεροφωτογραφία 4. Η ανατολική πλευρά της πόλης (περιοχή Δημοτικού πάρκου, εργοστασίων
ΕΡΙΑ, Λόγγου – Τουρμάλη, Μπίλη – Τσίτση, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Μηνά). Πηγή: Αρχεία Γεωγραφικής
Υπηρεσίας Στρατού (λήψη μεταξύ 1930-36).

Χάρτης 1. Τμήμα από το διάγραμμα ρυμοτομίας του 1928, όπου φαίνεται η χάραξη της κεντρικής
πλατείας και οι ακτινωτοί δρόμοι που συμβάλλουν σε αυτήν, στο εσωτερικό αδόμητο τμήμα μίας από
τις μεγάλες παλιές οικοδομικές μονάδες. Πηγή: Ν.Καλογήρου – Μ.Νομικός, ό.π.
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2.2 Οικισμοί της πόλης της Βέροιας
Οθωμανικά κτίρια της Βέροιας
Την περίοδο της τουρκοκρατίας το τούρκικο στοιχείο, ήταν το πιο πολυάριθμο στη
Βέροια, συγκεντρωμένο στο επάνω μέρος της πόλης. Όταν εγκαταστάθηκαν οι
Τούρκοι στην πόλη μετέτρεψαν παλιές εκκλησίες σε τζαμιά. Ανάμεσα σ’ αυτές ήταν
και η Παλιά Μητρόπολη, το Χουνκιάρ τζαμί, το Καζακτσί και Μπαμπά τεκέ τζαμί.
Το σύνολο των τζαμιών στη Βέροια ήταν 14. Άλλος τομέας όπου αναπτύχθηκε
οικοδομική δραστηριότητα ήταν τα δημόσια τουρκικά λουτρά, τα χαμάμ.
Χουνκιάρ Τζαμί. Παλιά Μητρόπολη
Πρόκειται για την παλιά μητρόπολη της Βέροιας (11ος αιώνας) που κατά την
οθωμανική περίοδο μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος με την επωνυμία
Χουνκιάρ Τζαμί (Ηϋηkâr Camii) (τζαμί της Νίκης). Από τη φάση αυτή του κτίσματος
σήμερα είναι ορατός ο μιναρές και μέρος των εσωτερικών και εξωτερικών
επιχρισμάτων του ναού.
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.
Παλιά Λουτρά (Tuzci Hamam)
Αποτελούνται από το γυναικείο και το ανδρικό τμήμα. Αναφέρονται από τον
Εβλιγιά Τσελεμπή, ο οποίος επισκέφθηκε τη Βέροια στα μέσα του 17ου αιώνα.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το ανδρικό τμήμα, όπου διατηρούνται οι σπάνιες για
μνημείο αυτού του τύπου τοιχογραφίες με σκηνές κυνηγιού.
Μεντρεσέ Τζαμί
Βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά της βυζαντινής πόλης. Η ονομασία του
προϋποθέτει την ύπαρξη και άλλου κτιρίου, του Μεντρεσέ (ιεροδιδασκαλείου), μη
σωζόμενου σήμερα.
Μπαρμπούτα. Η εβραϊκή συνοικία της Βέροιας
Ιστορία
Μια πολλή χαρακτηριστική περιοχή της Βέροιας είναι η Μπαρμπούτα, η οποία
οφείλει το όνομά της στην ομώνυμη βρύση που βρίσκεται ακόμη στην περιοχή.
Σύμφωνα με την παράδοση όποιος περαστικός έπινε νερό από αυτήν τη βρύση,
παντρεύονταν Βεροιώτισσα και παρέμενε για πάντα στην πόλη. Η Μπαρμπούτα ήταν
η εβραϊκή συνοικία της Βέροιας. Η εβραϊκή παρουσία στη Βέροια χρονολογείται από
τα ρωμαϊκά χρόνια. Την εποχή εκείνη (50 ή 51 και 57 μΧ) επισκέφθηκε την πόλη ο
Απόστολος Παύλος και κήρυξε στη συναγωγή της. Αν και δεν διαθέτουμε
συγκεκριμένα στοιχεία, είναι πιθανό ότι υπήρχε μία μικρή εβραϊκή κοινότητα στη
Βέροια στα ρωμαϊκά και στα βυζαντινά χρόνια. Η κοινότητα αυτή διευρύνθηκε προς
το τέλος του 15ου αιώνα με την άφιξη πολυάριθμων Εβραίων από την Ισπανία και
την Πορτογαλία. Η συνοικία βρίσκεται στο βορειοδυτικό μέρος της πόλης, έξω από
τα παλιά τείχη της, ανάμεσα στα κάστρα, κάτω από τον κεντρικό πύργο και δίπλα στο
"ποτάμι των γύφτων", όπως ονόμαζαν τον Τριπόταμο στο Μεσαίωνα. Η Μπαρμπούτα
αποτελούσε ένα περίκλειστο και απομονωμένο «γκέτο» με καθαρά αμυντική
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πολεοδομική συγκρότηση, με τη συναγωγή και το μοναδικό κεντρικό εμπορικό
δρόμο της οδού Χάβρας. Πίσω από την εβραϊκή συνοικία ήταν η ακρόπολη, η ίδια
ίσως που υπήρχε και στην Βυζαντινή εποχή. Από την πλευρά του ποταμού, ο
εβραιομαχαλάς είχε σα φυσική οχύρωση την απότομη πτώση του εδάφους, καθώς και
τα ψηλά σπίτια. Από τις άλλες πλευρές οι εξωτερικές όψεις του "εν σειρά"
οικοδομικού συστήματος ολοκλήρωναν την απομόνωσή της. Εικάζεται ότι στην
περιοχή της Μπαρμπούτας τα σπίτια συνδέονταν μεταξύ τους με υπόγειες στοές τα
αποκαλούμενα "λαγούμια".
Αρχιτεκτονική
Βασικές προσπελάσεις προς τον εβραιομαχαλά ήταν οι δύο γερές θύρες, με
εξωτερική επένδυση από μεταλλικά ελάσματα και άφθονα γυφτοκάρφια που έφραζαν
τις δύο άκρες του κεντρικού εμπορικού κέντρου της Χάβρας. Ο δρόμος αυτός
συγκέντρωνε όλη την δραστηριότητα των Εβραίων που ήταν διαμοιρασμένη,
ανάμεσα στα εμπορικά καταστήματα και στη Συναγωγή. Τα σπίτια τοποθετημένα το
ένα δίπλα στο άλλο, σχηματίζουν ένα κλειστό τρίγωνο με μοναδικά ανοίγματα μία
στοά κάτω από τα σπίτια της οδού Μεραρχίας, η οποία οδηγεί στη συναγωγή, και ένα
ακόμη άνοιγμα που βρίσκεται αντιδιαμετρικά απέναντι από το πρώτο. Διατηρούνται
μέχρι σήμερα περί τα πενήντα παλιά σπίτια μακεδονικής αρχιτεκτονικής. Σε
ορισμένα διατηρούνται και επιγραφές στα εβραϊκά. Μερικά από τα χαρακτηριστικά
αρχιτεκτονικά στοιχεία των σπιτιών της Μπαρμπούτας, είναι οι αρχιτεκτονικές
προεξοχές (σαχνισιά), ο υπερυψωμένος επάνω από τη στέγη "ηλιακός" που
επικοινωνούσε με ξύλινη σκάλα με το ανώγειο χαγιάτι και ήταν ελεύθερο απ' όλες τις
πλευρές καθώς και οι δίφυλλες βαριές εξώπορτες με οριζόντια και διαγώνια ξύλα,
που φέρουν πλατυκέφαλα γυφτόκαρφα. Άλλο σημαντικό αρχιτεκτονικό στοιχείο είναι
η έλλειψη καμινάδων από τα εβραϊκά σπίτια, γιατί οι Εβραίοι δεν συνήθιζαν τα
τζάκια. Χρησιμοποιούσαν για τη θέρμανση των σπιτιών τους μεγάλα μαγκάλια με
ρόδες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό τους που τους δίνει ένα ιδιαίτερα λυρικό τόνο ήταν
τα λαϊκά διακοσμητικά σχέδια που συνήθιζαν στην όψη τους, ανάμεσα στα παράθυρα
και στις κλεισμένες συνήθως με μπαγδάτι «αστρεχές» της στέγης.
Το νεκροταφείο
Το εβραϊκό νεκροταφείο βρισκόταν στη δυτική όχθη του Τριπόταμου, απέναντι
από την Μπαρμπούτα, σε απόσταση 500 μέτρων. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι
στην περίπτωση αυτή συναντούμε το παραδοσιακό φαινόμενο του διαχωρισμού της
συνοικίας από το νεκροταφείο από ένα υδάτινο ρεύμα.
Η Συναγωγή
Στην Μπαρμπούτα διατηρείται και η εβραϊκή συναγωγή, μοναδική στα Βαλκάνια,
την οποία είχε επισκεφθεί και ο Απόστολος Παύλος όταν ήρθε στην Βέροια.
Η Συναγωγή βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του εσωτερικού της εβραϊκής
συνοικίας δίπλα στην όχθη του Τριποτάμου. Χτίστηκε ή επισκευάστηκε εκ βάθρων
με σουλτανικό φιρμάνι του 1850. Συγκεντρώνει αρχιτεκτονικά στοιχεία
προγενέστερών της μικρών συναγωγών της Θεσσαλονίκης. Τέσσερις κίονες στο
κέντρο του χώρου ορίζουν το Βήμα (Τεβά), ενώ το Ιερό (Εχάλ) βρίσκεται στον
ανατολικό τοίχο. Το πάτωμα είναι φτιαγμένο από ξύλινες σανίδες και στο κέντρο
είναι διακοσμημένο με μωσαϊκά διακοσμητικά πλακάκια. Πίσω από τη συναγωγή
διασώζεται ακόμη το μικβέ (θρησκευτικός λουτρώνας).Τα παραδοσιακά σπίτια της
εβραϊκής συνοικίας και η συναγωγή αναστηλώθηκαν και αναδείχθηκαν το 1997, στα
πλαίσια ειδικού προγράμματος του Δήμου Βέροιας το οποίο ενίσχυσαν και εβραϊκοί
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Οργανισμοί. Τα τελευταία χρόνια με παρέμβαση του Δήμου συνεχίζεται η
αναστήλωση και αναπαλαίωση της πανέμορφης αυτής γειτονιάς, στην οποία κατά την
διάρκεια του καλοκαιριού διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Παραδοσιακές Συνοικίες της Βέροιας
Αξέχαστη θα μείνει στον επισκέπτη μια βόλτα στην παλιά Βέροια. στις
παραδοσιακές συνοικίες που έχουν αποκτήσει νέα πνοή μέσα από τις αναπλάσεις και
τις αναπαλαιώσεις. Στα μέσα του 19ου αιώνα η πόλη είχε 16 "μαχαλάδες"
(συνοικίες). Σ’ όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας τα εμπορικά καταστήματα ήταν
συγκεντρωμένα στη Βυζαντινή Αγορά, στο παζάρι. Εκτός από τους ντόπιους
Βεροιώτες Έλληνες, που είναι και οι παλιότεροι κάτοικοι της πόλεως, υπήρχαν και
άλλες τέσσερις διαφορετικές ομάδες που κατοικούσαν σε διαφορετικές περιοχές της
πόλης. Οι βλάχικες συνοικίες καταλάμβαναν ιδιαίτερο τμήμα της πόλης που υπάρχει
και σήμερα και ονομάζεται "Τα βλάχικα". Το βλάχικο στοιχείο της Βέροιας δεν
φαίνεται να έχει πολύ παλιά την καταγωγή του, αλλά αντίθετα το χαρακτηρίζει μια
μόνιμη ανανέωση από ορεσίβιο βλάχικο πληθυσμό των γειτονικών βουνών.
Ξεκινώντας τη βόλτα μας στην παλιά Βέροια, πρώτη μας στάση είναι η Εβραϊκή
συνοικία της Μπαρμπούτας, η οποία οφείλει το όνομά της στην ομώνυμη βρύση που
βρίσκεται ακόμη στην περιοχή. Σύμφωνα με την παράδοση όποιος περαστικός έπινε
νερό από αυτήν τη βρύση, παντρεύονταν Βεροιώτισσα και παρέμενε για πάντα στην
πόλη. Η συνοικία βρίσκεται στο βορειοδυτικό μέρος της πόλης, έξω από τα παλιά
τείχη της, ανάμεσα στα κάστρα, κάτω από τον κεντρικό πύργο και δίπλα στο "ποτάμι
των γύφτων", όπως ονόμαζαν τον Τριπόταμο στο Μεσαίωνα. Εικάζεται ότι στην
περιοχή της Μπαρμπούτας τα σπίτια συνδέονταν μεταξύ τους με υπόγειες στοές τα
αποκαλούμενα "λαγούμια". Μερικά από τα χαρακτηριστικά της στοιχεία, είναι οι
αρχιτεκτονικές προεξοχές (σαχνισιά), ο υπερυψωμένος επάνω από τη στέγη
"ηλιακός" που επικοινωνούσε με ξύλινη σκάλα με το ανώγειο χαγιάτι και ήταν
ελεύθερο απ' όλες τις πλευρές καθώς και οι δίφυλλες βαριές εξώπορτες με οριζόντια
και διαγώνια ξύλα, που φέρουν πλατυκέφαλα γυφτόκαρφα. Άλλο σημαντικό
αρχιτεκτονικό στοιχείο είναι η έλλειψη καμινάδων από τα εβραϊκά σπίτια, διότι
χρησιμοποιούν μαγκάλια με ρόδες. Εδώ διατηρείται η εβραϊκή συναγωγή, μοναδική
στα Βαλκάνια, την οποία είχε επισκεφθεί και ο Απόστολος Παύλος όταν ήρθε στην
Βέροια.
Τα τελευταία χρόνια με παρέμβαση του Δήμου συνεχίζεται η αναστήλωση και
αναπαλαίωση της πανέμορφης αυτής γειτονιάς, στην οποία κατά την διάρκεια του
καλοκαιριού διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το τούρκικο στοιχείο, ήταν το
πιο πολυάριθμο στη Βέροια, συγκεντρωμένο στο επάνω μέρος της πόλης.
Όταν εγκαταστάθηκαν οι Τούρκοι στην πόλη μετέτρεψαν παλιές εκκλησίες σε
τζαμιά. Ανάμεσα σ’ αυτές ήταν και η Παλιά Μητρόπολη, το Ουνκιάρ τζαμί, το
Καζακτσί και Μπαμπά τεκέ τζαμί. Το σύνολο των τζαμιών στη Βέροια ήταν 14.
Άλλος τομέας όπου αναπτύχθηκε οικοδομική δραστηριότητα ήταν τα δημόσια
τουρκικά λουτρά, τα χαμάμ. Η κάθε μία από τις ξεχωριστές φυλετικές κοινότητες,
Έλληνες, Τούρκοι, Βλάχοι, Εβραίοι, κατοικούσαν στους απομονωμένους μαχαλάδες
τους, με τα δικά τους έθιμα έχοντας μια τελείως κλειστή ζωή και μόνο η αγορά, το
παζάρι, αποτελούσε το κοινό σημείο επαφής. Κατηφορίζοντας ο επισκέπτης από την
περιοχή της Μπαρμπούτας προς το κέντρο της πόλης, μπορεί να περάσει από τον
τόπο όπου περπάτησε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος και κήρυξε τον λόγο του
Θεού στα μέσα και ύστερα του 1ου αιώνα μ.Χ. Αυτός ο δρόμος σώζεται μέχρι και
σήμερα (οδός Μητροπόλεως) μαρτυρώντας έτσι την έντονη παρουσία της Βέροιας
κατά τα Βυζαντινά χρόνια. Κατεβαίνοντας την Μητροπόλεως, δεξιά, πίσω από την
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Μητρόπολη, μια ακόμη όμορφη παραδοσιακή περιοχή της πόλης είναι ο οικισμός της
Κυριώτισσας, με έντονη επίσης την παρουσία της Βεροιώτικης αρχιτεκτονικής στα
παλιά διατηρητέα σπίτια. Και στην περιοχή της Κυριώτισσας τα παλιά αρχοντικά
υψώνονται αριστερά και δεξιά, δίνοντας την αίσθηση πως προσπαθούν να
ακουμπήσουν μεταξύ τους στην κορυφή. Έτσι δημιουργούν ανάμεσά τους στενά
καλντερίμια και πλακόστρωτα σοκάκια. Ο μεγάλος αριθμός εκκλησιών που
βρίσκονται στην περιοχή της Κυριώτισσας είναι ένας ακόμη σημαντικός πόρος έλξης
για τον επισκέπτη. Η περιοχή εμφανίζεται μέσα στο κέντρο της Βέροιας σαν μια
χαλαρή παρένθεση στους καθημερινούς αγχωτικούς ρυθμούς της πόλης. Πολλά από
τα διατηρητέα σπίτια του παραδοσιακού οικισμού έχουν αναπαλαιωθεί και έχουν
μετατραπεί σε χώρους αναψυχής και διασκέδασης. Τις βραδινές ώρες η περιοχή
αλλάζει όψη, μπαίνει σε άλλους ρυθμούς και προκαλεί το ενδιαφέρον των νέων
κυρίως, αλλά και όσων θέλουν να χαρούν μία βραδιά στα ουζερί, τις παραδοσιακές
ταβέρνες και τα κλαμπ - μπαρ από τον πεζόδρομο της οδού Κοντογεωργάκη μέχρι
την περιοχή της οδού Ιεραρχών και Αγγέλων πίσω από την Μητρόπολη.
Αρχοντικά της Βέροιας
Αρχοντικό Σαράφογλου (Λαογραφικό Μουσείο Βέροιας)
Η αρχική φάση του αρχοντικού ανάγεται στον 18ο αιώνα, με διαδοχικούς
ιδιοκτήτες τους Α.Καμπουρονίκο, Γ.Πετρά και Κ. Σαράφογλου. Στο δεύτερο μισό
του 19ου αιώνα αποκτά την εικόνα της πλούσιας αστικής κατοικίας με πολυάριθμα
δωμάτια και αξιόλογο εσωτερικό διάκοσμο, που αφαιρέθηκε κατά τον Α΄ Παγκόσμιο
πόλεμο από αξιωματικούς της Αντάτ. Οι εργασίες αποκατάστασης είχαν στόχο τη
στέγαση σε αυτό του Λαογραφικού Μουσείου της πόλης. Το αρχοντικό Σαράφογλου
καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση σε μια τυπική οικοδομική νησίδα που εκτείνεται
γύρω από τη μεταβυζαντινή εκκλησίας της Παναγίας Βαλτινής. Η κύρια είσοδος
οδηγεί σε μία μεγάλη σκεπαστή αυλή, βοτσαλοστρωμένη με γεωμετρικά μοτίβα.
Στον όροφο, τα δωμάτια ανοίγονται προς μια ευρύτατη σάλα, με υπερυψωμένες στοές
στις δύο πλευρές και με υαλοστάσιο προς την αυλή.
Αρχοντικό Μπόζογλου (Κέντρο τουριστικής πληροφόρησης και ενημέρωσης)
Το αρχοντικό Μπόζογλου κτίσθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και βρίσκεται
δίπλα στο μονοπάτι της Βασίλισσας Βεργίνας και κοντά στα όρια της εβραϊκής
συνοικίας της Βέροιας. Είναι κηρυγμένο διατηρητέο μνημείο και ανήκει ιδιοκτησιακά
στον Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων της Βέροιας. Το κτίριο αναστηλώθηκε πρόσφατα
στα πλαίσια της τουριστικής ανάδειξης της περιοχής. Το κτίριο ακολουθεί την
βαλκανική αρχιτεκτονική αλλά είναι εμφανώς επηρεασμένο από ευρωπαϊκά στοιχεία
όπως μαρτυρούν τα δώδεκα γείσα και τα τρία επίκρανα που εμφανίζονται στις όψεις
του. Σήμερα στο υπόγειο και στον πρώτο όροφο του κτιρίου στεγάζεται ο
Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων, ενώ στο δεύτερο όροφο στεγάζεται και λειτουργεί
από το Δήμο Βέροιας, Κέντρο τουριστικής πληροφόρησης και ενημέρωσης.
Αρχοντικό Μπέκα (Ινστιτούτο Παραδοσιακής Βαλκανικής Αρχιτεκτονικής)
Το κτίριο κτίσθηκε στα μέσα του 18ου αιώνα, διαθέτει υπόγειο και δύο ορόφους ,
είναι χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής που επικράτησε εκείνη την εποχή
στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο. Οι εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου έγιναν από
τον Δήμο Βέροιας και σήμερα φιλοξενεί το Ινστιτούτο Παραδοσιακής Βαλκανικής
Αρχιτεκτονικής και το Αρχείο του καθηγητή Ν. Μουτσόπουλου.
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2.3 Οικισμοί της πόλης της Έδεσσας
Αρχαία Έδεσσα (Υδ-ωρ = νερό, Υδ-ισσα = πόλη των νερών, υδατούπολη)
Μία σημαντική πόλη της αρχαιότητας (nobilis και αξιόλογος κατά τους αρχαίους
συγγραφείς Τίτιο Λίβιο και Διόδωρο Σικελιώτη ) υπήρξε η Έδεσσα κτισμένη στο
φυσικό πέρασμα, όπου ο πανάρχαιος οδικός άξονας που από τον 2ο αι πχ ονομάστηκε
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ εγκαταλείπει την κάτω πεδινή και ανηφορίζει προς την άνω ορεινή
Μακεδονία. Ο τόπος όπου αναπτύχθηκε η πόλη στην άκρη του βράχου της σημερινής
Έδεσσας και στην κατάφυτη κοιλάδα του Λόγγου, διακρίνεται για τις φυσικές του
ομορφιές και σφραγίζεται από την αέναη ροή των νερών, που στις ημέρες μας έχουν
διαμορφωθεί στους πασίγνωστους Εδεσσαϊκούς καταρράκτες.
Η επιλογή έγινε εξαιτίας των νερών, που προσέφεραν οχυρότητα και γονιμότητα,
αλλά ταυτόχρονα ελήφθη υπόψη και η η καταστροφική τους δράση. Η μαρτυρία του
Στέφανου Βυζάντιου επιβεβαιώνει : "Έδεσσα, πόλις της Συρίας, διά των υδάτων
ρύμην ούτω κληθείσα, από της Μακεδονίας" (=Έδεσσα πόλη της Συρίας, που
ονομάστηκε έτσι από την ορμή των νερών όπως η Έδεσσα της Μακεδονίας)
Τα παλαιότερα ευρήματα ανάγονται στην νεολιθική εποχή αλλά υπάρχουν
περισσότερα σε αριθμό από την εποχή του χαλκού και κυρίως την εποχή του σιδήρου.
Το 6ο-5ο πχ η πόλη εξελίσσεται με ακρόπολη και κάτω πόλη.
Σήμερα έπειτα από τις ανασκαφές που έχουν γίνει μπορεί κανείς να δει το τείχος της
πόλης, τμήματα κτιρίων στην ακρόπολη και κάτω πόλη καθώς και τα αντίστοιχα
νεκροταφεία. Το τείχος είναι ένα μνημειακό σύνολο του οποίου η κατασκευή έλαβε
υπόψη την διαμόρφωση του εδάφους, την ροή των νερών, αλλά και τις αρχές της
οχυρωματικής τέχνης
Στην περιοχή της Έδεσσας υπάρχουν εννιά παραδοσιακοί οικισμοί, οι οποίοι είναι
: Άγιος Αθανάσιος, Αετοχώρι, Αρχάγγελο, Γαρέφιο, Κρώμνη, Λαγκάδια, Νότια,
Παλιά Ξανθόγεια, Περίκλεια. Παρακάτω θα αναπτύξουμε κάποιους από τους
οικισμούς.
Παραδοσιακός οικισμός Αετοχωρίου
Το Αετοχώρι είναι ένα χωριό του Νομού Πέλλας. Ανήκει στο Δημοτικό
διαμέρισμα Νοτίας του Δήμου Εξαπλατάνου. Είναι χτισμένο σε υψόμετρο 680 μ.και
βορειοδυτικά του βρίσκεται το όρος Πίνοβο.
Το Αετοχώρι προπολεμικά ήταν μεγάλο χωριό. Το 1945 είχε 1100 κατοίκους.
Σήμερα έχει 62 κατοίκους, οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία και την
καλλιέργεια πατάτας.
Ιστορία
Το χωριό ονομαζόταν παλαιότερα Τούσιανη. Σύμφωνα με την παράδοση όταν ο
Μητροπολίτης Νότιας εξισλαμίστηκε, ο αδερφός του Δημήτριος ή Τούσης
αντιτειθέμενος στην απόφαση του αδερφού του αποχώρησε από τη Νότια και
εγκαταστάθηκε με τα κοπάδια του στην τοποθεσία, όπου βρίσκεται σήμερα το
Αετοχώρι.
Η σημερινή ονομασία του χωριού προήλθε από παλιότερο οικισμό που υπήρχε
στην περιοχή. Ο οικισμός αυτός ονομαζόταν Αετός και ερείπια του σώζονται μέχρι
σήμερα.
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Ο ναός του Αγίου Δημητρίου
Αξιοθέατο του χωριού είναι η παλιά του εκκλησία, του Αγίου Δημητρίου, με το
ψηλό τετραώροφο πυργοειδές καμπαναριό. Χτίστηκε το 1842, όπως τεκμηριώνεται
από τη σκαλισμένη σε πέτρα χρονολογία, και είναι τρίκλιτη βασιλική με κλειστό
περίστωο. Μέσα στο ναό, πάνω από την είσοδο, υπάρχει η εξής ανορθόγραφη
επιγραφή:
Αυτή η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου ειστορήθη εις τον καιρόν του ιερατέβωντος
πανιερώτατος μητροπολίτης κυρίω κυρίω Προκοπίου Μογλενών (ακολουθούν ονόματα
ιερέων και κοτζαμπάσηδων) δια χειρός Αναστασίου με τα παιδιά μου Βαγγελή
Νικολάου, Κωνσταντίνη εκ χωρίου Κρούσεβα 1866.
Η αγιογράφηση της εκκλησίας έγινε από οικογένεια λαϊκών ζωγράφων από το
Κρούσοβο, η οποία άλλωστε αγιογράφησε όλες τις εκκλησίες της Άνω Αλμωπίας. Ο
επισκέπτης θα δει να εκτυλίσσονται σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη, όπως η
δημιουργία των Πρωτοπλάστων, η ζωή τους στον Παράδεισο, το αμάρτημά τους, η
εκδίωξή τους, και από την Καινή Διαθήκη, όπως η Γέννηση του Χριστού, η
Ανάσταση κ.ά. Όλες οι σκηνές υπομνηματίζονται με καλαίσθητες και ευανάγνωστες
ελληνικές επιγραφές που κατατοπίζουν πλήρως τον επισκέπτη.
Παραδοσιακός οικισμός Αγίου Αθανασίου
Ο Άγιος Αθανάσιος είναι ορεινό χωριό του νομού Πέλλας σε πολύ μικρή
απόσταση από τα σύνορα Ελλάδας-ΠΓΔΜ. Είναι χτισμένος σε υψόμετρο 1.200
μέτρων στις πλαγιές του Βόρα. Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός το
1992[1].
Ο Άγιος Αθανάσιος ανήκει στον δήμο Βεγορίτιδας και σύμφωνα με την απογραφή
του 2001 έχει 184 κατοίκους. Ο Άγιος Αθανάσιος αναπτύσσεται ταχύτατα τουριστικά
λόγω της γειτνίασης του με το χιονοδρομικό κέντρο του Βόρα (Καϊμακτσαλάν).
Διαθέτει πολλές μοντέρνες ταβέρνες και καφετέριες καθώς και σύγχρονους ξενώνες.
Μέχρι το 1928 ονομαζόταν Τσέγανη ή Τσεγάνη[2][3]. Απέχει 30 χλμ. από την Έδεσσα
και 120 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη.
Ιστορία
Το χωριό χτίστηκε στα τέλη του 16ου αιώνα μάλλον από κτηνοτρόφους και
χτίστες από την Ήπειρο και βρισκόταν υπό τον έλεγχο του Αλή Πασά των Ιωαννίνων,
ο οποίος είχε παραχωρήσει κάποια προνόμια στους κατοίκους για την αυτοδιαχείριση
των κτημάτων. Το 1803, μια επιτροπή μετέβη στα Γιάννενα και παρέδωσε επιστολή
στα ελληνικά, με την οποία ζητούσε την ευνοϊκή ρύθμιση μέρους των χρεών τους.
Στην περιοχή, βρέθηκαν ερείπια από κατοικίες και οχυρώσεις από τα ρωμαϊκά και
βυζαντινά χρόνια, κάτι που δικαιολογείται λόγω της εγγύτητας του οικισμού με την
Εγνατία Οδό.
Το 1870, στο χωριό λειτούργησε ελληνικό σχολείο. Κατά το Μακεδονικό Αγώνα,
η ευρύτερη περιοχή αποτέλεσε θέατρο συγκρούσεων μεταξύ των ελληνικών και
βουλγαρικών δυνάμεων, ενώ ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος βρήκε Σέρβους και
Βούλγαρους να διεκδικούν την κορυφή του Προφήτη Ηλία.
Στην Κατοχή, στο χωριό συγκεντρώνονταν ομάδες αντίστασης, ενώ κατά τον
Εμφύλιο εκκενώθηκε από τον Ελληνικό-Εθνικό Στρατό για να αποκοπεί ο
Δημοκρατικός Στρατός.
Μεταπολεμικά, ο πληθυσμός του χωριού μειώθηκε λόγω μετανάστευσης προς
χώρες του εξωτερικού. Μόλις τη δεκαετία του '70 συνδέθηκε το χωριό με την Έδεσσα
μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου.
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Κατά τη δεκαετία του '80, ιδρύεται πεδινότερα και το χωριό Νέος Άγιος
Αθανάσιος, καθώς το παλιό χωριό κρίθηκε ανασφαλές από γεωλογικής άποψης μετά
από σεισμούς. Ο παλιός οικισμός εγκαταλείφτηκε πλήρως μέχρι τα μέσα της
δεκαετίας του '90, οπότε δημιουργήθηκαν ξενώνες και αναπτύχθηκε τουριστική
δραστηριότητα λόγω του χιονοδρομικού κέντρου του Καϊμακτσαλάν.
Παραδοσιακός οικισμός Κρώμνης
Η Κρώμνη αποτελεί έναν από τους αναγνωρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς
του Ν.Πέλλας. Το 1918 αναγνωρίζεται ως κοινότητα Κορνισιόρ. Το 1926
μετονομάζεται σε Κρώμνη. Το 1972 η κοινότητα Κρώμνης αναγνωρίζεται ως
οικισμός και την ίδια χρονιά οι τελευταίοι μαθητές αφήνουν το σχολείο τους για να
συνεχίσουν σε αυτό του νέου Μυλοτόπου όπου και υπάγεται έως σήμερα ο οικισμός.
Το χωριό καθαρά αγροτοκτηνοτροφικό με γηγενείς κατοίκους (εντόπιους) και με
μακραίωνη ιστορία γίνεται θέατρο συγκρούσεων απο την περίοδο του Μακεδονικού
Αγώνα μέχρι την περίοδο του εμφυλίου. Στην περιοχή Έμπεδα ο ΔΣΕ έχει
εγκατεστημένο το αρχηγείο του και η Κρώμνη είναι το κοντινότερο χωριό. Οι
συγκρούσεις με τις δυνάμεις κατοχής και τους τοπικούς συνεργάτες τους συνεχίζεται
και στον εμφύλιο και ο πληθυσμός του χωριού μειώνεται την περίοδο αυτή.
Μετά τον πόλεμο, το χωριό, σταδιακά αυξάνει τον πληθυσμό του λόγω κυρίως
του καλού κλίματος και της ευφορίας του εδάφους που προσέφερε αυτάρκεια σε
δύσκολα χρόνια. Το 1971 έχει 610 κατοίκους και 150 παιδιά στο σχολείο. Παρά την
άνοδο του αριθμού των κατοίκων, τα χρόνια είναι δύσκολα και το χωριό
απομονωμένο. Το 1968 οι κάτοικοι μετοικούν στον κοντινό νέο Μυλότοπο ενώ το
1972 κλείνει οριστικά και το σχολείο της Κρώμνης. Ολοι οι κάτοικοι θα φύγουν ...
αλλά η ψυχή τους είναι δεμένη με το χωριό.
Θα περάσουν τριάντα και πλέον χρόνια και το χωριό αν και χαρακτηρισμένο ως
παραδοσιακός οικισμός παραμένει ακατοίκητο, χωρίς δρόμο, χωρίς ρεύμα. Οι μόνοι
που βλέπουν τα πέτρινα στολίδια να αναζητούν την πολύτιμη ανθρώπινη παρουσία
είναι οι περιπατητές, οι κυνηγοί, οι φυσιολάτρες. Αυτοί βλέπουν και τις ορθοπλαγιές
του Πάϊκου. Εγγλέζικο, Βάο Γουμένισσας και πιο κάτω ο χείμαρρος Γραμμόσκα.
Σήμερα το Εκπολιτιστικό τμήμα του Συλλόγου Ακτημόνων Κρώμνης παλεύει το
ακατόρθωτο, να φέρει ξανά την ζωή στο χωριό. Ήδη κατασκευάζεται ένα τμήμα του
δρόμου και η μισή και πλέον διαδρομή θα γίνεται υπό συνθήκες πλήρους άνεσης.
Ο σύλλογος έχει ήδη προχωρήσει στην αποτύπωση του χωριού, των χωραφιών,
διορθώθηκε η σκεπή του κοινοτικού καταστήματος, άρχισαν επιδιορθώσεις στην
εκκλησία, το σχολείο, η διαπλάτυνση του δρόμου. Τα μέλη του συλλόγου είναι 180
και είναι Κρωμνιώτες. Υπήρχε και χορευτικός σύλλογος Κρωμνιωτών αλλά ατόνησε.
Οι περισσότεροι μένουν στον Μυλότοπο.
Το πανηγύρι του χωριού είναι διήμερο και γίνεται παραμονή και ανήμερα
Κωσταντίνου και Ελένης κάθε χρόνο στις 21 Μαϊου. Η εκκλησία είναι αφιερωμένη
στον Αγιο Νικόλαο αλλά επειδή ήταν συνήθως κακοκαιρία στις αρχές του Δεκέμβρη
το μετέφεραν στο Μαϊο. Κάθε χρόνο έρχεται πολύς κόσμος από την γύρω περιοχή
αλλά και οι απανταχού Κρωμνιώτες. Είναι ένα είδος ετήσιας συνάντησης. Το
προηγούμενο βράδυ γίνεται το κουρμπάνι. Το κουρμπάνι είναι ένα αρχαίο έθιμο που
συνδέεται με τις θυσίες ζώων.
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Παραδοσιακός οικισμός Παλαιών Ξανθογείων
Τα παλιά Ξανθόγεια βρίσκονται στην περιοχή της λίμνης Βεγορίτιδας το οποίο
εγκαταλείφθηκε σταδιακά μετά την δεκαετία του 1950. Στο παλιό πέτρινο χωριό
(Ρουσίλοβο) με τα υπέροχα (αν και εγκαταλελειμένα) σπίτια που ακολουθούν την
τυπική μακεδονική αρχιτεκτονική της αγροτικής υπαίθρου δεσπόζει η παλιά
εκκλησία του Αγ.Δημητρίου (1884). Η εκκλησία είναι χτισμένη στον ίδιο χώρο όπου
υπάρχει ακόμη παλαιότερος ναός πράγμα που μαρτυρά και η ύπαρξη της εικόνα του
Αγ.Δημητρίου (1796). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το λιθόκτιστο Κωδωνοστάσιο της
ίδιας περιόδου.
Στο χωριό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παραδοσιακά λιθόστρωτα όπου μπορεί ο
καθένας να περπατήσει κάνοντας το γύρο του χωριού σταματώντας άλλοτε στην
πέτρινες βρύσες με τρεχούμενα καθαρά νερά & άλλοτε σε σημεία εκπληκτικής θέας
προς το όρος Βόρας (Καϊμάκτσαλάν) & την λίμνη Βεγορίτιδα.
Στους μύθους & τους θρύλους συγκαταλέγεται και η γνωστή Καπετάνισσα (απο τα
'πέτρινα' χρόνια του εμφυλίου) Μίρκα Γκίνοβα η οποία και άφησε την κληρονομιά
της θαμμένη κάπου στο χωριό. Το 'σεντούκι της Μίρκας' όπως λέγεται περιέχει
χειρόγραφα, προσωπικά της αντικείμενα και πίνακες μιάς και η ίδια ως
"διανοούμενη" της εποχής ήταν και ζωγράφος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ-ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
3.1 Αρχιτεκτονική ναών
Ο Ιερός Ναός της Υπαπαντής
Από την παλιά εκκλησία διατηρήθηκε μόνο η Αγία Τράπεζα, η οποία αποτελείται
από τμήμα αρχαίου Ελληνικού ραβδωτού κίονα .Αυτό μαρτυρεί ότι στον ίδιο τόπο
λατρεύονταν κάποιος θεός του Ολύμπου. Από τον ίδιο αρχαίο ναό ίσως προέρχονται
και οι δύο μαρμάρινες βάσεις, που μοιάζουν με κιονόκρανα απροσδιορίστου ρυθμού,
μάλλον ρωμαϊκής εποχής και τρεις μαρμάρινοι αράβδωτοι σπόνδυλοι κιόνων. Πάνω
σε έναν από αυτούς που βρίσκεται στον νάρθηκα τοποθετήθηκε πέτρινος χερόμυλος,
που είναι ένα από τα παλιά διασωθέντα εργαλεία.
Ο ναός έχει αρχιτεκτονική αρχαίων Μακεδονικών τάφων. Είναι μονόχωρος με
θολωτή οροφή και χτισμένος με ντόπια πουρόπετρα. Για να μπεις στον κυρίως Ναό
από τη Βόρεια είσοδο κατεβαίνεις επτά σκαλοπάτια και από τη Δεξιά πέντε, η οποία
ανοίγει σπάνια. Ο Ναός διαθέτει μικρό γυναικωνίτη και ο Νότιος τοίχος εξωτερικά
υποστηρίζεται από αντερείσματα.
Ο Ναός διαθέτει αγιογράφηση μόνο στην κόγχη του Ιερού (με τη μορφή της
Πλατυτέρας), ενώ στην κόγχη της πρόθεσης είναι ζωγραφισμένη η μορφή του
Χριστού που προσεύχεται.
Το τέμπλο είναι απλό και λιτό. Εκτός της Ωραίας Πύλης έχει μόνο μία πλάγια
είσοδο, την αριστερή. Διαθέτει μικρές φορητές προσκυνηματικές εικόνες.
Οι τρεις εικόνες του τέμπλου και μία στον Βόρειο τοίχο είναι έργα του Μητάκου
Χατζησταματίου. Οι εικόνες του Χριατού και της Παναγίας ζωγραφίστηκαν το 1890
και αυτές του Προδρόμου και του Ευαγγελισμού το 1891 στη Θεσσαλονίκη. Η εικόνα
της Υπαπαντής είναι έργο του Ναουσαίου αγιογράφου Χριστόδουλου Ματθαίου
(1885). Μία μικρότερη εικόνα έχει την υπογραφή του Δημητρίου Ε. εκ Σαμαρινής
στις 20 Μαρτίου... και μια άλλη καλυμμένη από φύλλο αργύρου έχει μόνο
ημερομηνία διακόσμησης 1894 Απριλίου πρώτη.... Αναφέρεται επίσης και άλλος
αγιογράφος, ο Μ.Σ.Γενιτσιώτης. Πολλές εικόνες είναι προσφορές ευλαβών
Ναουσαίων.(Κύρου Ν. και 3ο Γυμνάσιο Νάουσας, ομάδα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, 1993, Τα παραδοσιακά σπίτια της Νάουσας, Νάουσα)

Ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας
Ο Ναός έχει εμβαδόν περίπου 50τ.μ. Και περιβάλλεται από μικρό αυλόγυρο με
αρκετά δένδρα, όπου είναι κτισμένο και το απλό τσιμεντένιο καμπαναριό.
Στο εσωτερικό του Ναού συναντούμε ένα πολύ όμορφο λευκό τέμπλο με
εντοιχισμένες φορητές εικόνες. Η στέγη του είναι κεραμοσκέπαστη, η οροφή είναι
ξύλινη και δεν υπάρχουν τοιχογραφίες ή παλιές εικόνες. (Κύρου Ν. και 3ο Γυμνάσιο
Νάουσας, ομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 1993, Τα παραδοσιακά σπίτια της
Νάουσας, Νάουσα)
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3.2 Περίοδος
Ο Ιερός Ναός της Υπαπαντής
Ο Ιερός Ναός της Υπαπαντής του Χριστού κατασκευάστηκε το 1894 με δαπάνη
του Δ.Δ.Λόγγου και είναι στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Νάουσας.
Σύμφωνα με την παράδοση, η οποία πέρασε από τη μακαρίτισσα Λισαβούδα
Γκόλια στα παιδιά της και στον επίτροπο της Υπαπαντής κ. Γιάννη Μπίλη, στα παλιά
χρόνια, πριν χαλάσουν οι Τούρκοι τη Νιάουστα, προϋπήρχε ένα μικρό παρεκκλήσι με
γύρω-γύρω κελιά, σαν μοναστήρι, το οποίο ήταν αφιερωμένο και αυτό στην
Υπαπαντή του Χριστού. Όταν ήρθαν οι Τούρκοι το κατέλαβαν, εγκαταστάθηκαν στα
κελιά και δεν επέτρεπαν τους Έλληνες να έρχονται για να προσκυνούν. Όμως τότε
έγινε το θαύμα. Άρχισαν να εξαφανίζονται τα μικρά Τουρκόπουλα. Οι Τούρκοι
υποψιάστηκαν τους Έλληνες και παραφύλαξαν για να τους συλλάβουν. Όμως
ξαφνικά, μπροστά τους είδαν ένα από τα μικρά τους να σηκώνεται στον αέρα, σαν να
το άρπαξε αόρατος αετός και να πετάει κατά την Αράπιτσα. Κατατρόμαξαν οι
Τούρκοι και έφυγαν. Τότε οι Έλληνες έκτισαν την καινούργια εκκλησία σαν ένδειξη
ευχαριστίας προς το Θεό.
Η εκκλησία γιορτάζει στις 2 Φεβρουαρίου. (Κύρου Ν. και 3ο Γυμνάσιο Νάουσας,
ομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 1993, Τα παραδοσιακά σπίτια της Νάουσας,
Νάουσα)
Ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας
Το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας κατασκευάστηκε 1890 και αναπαλαιώθηκε
14/05/07. Βρίσκεται κοντά στο Ναό της Ευαγγελιστρίας, δίπλα από το ποτάμι της
Αράπιτσας και του ομώνυμου μικρού πάρκου. Γιορτάζει την ημέρα της Πεντηκοστής.
Το εκκλησάκι ξεχωρίζει για την καθαριότητά του και την περιποίησή του από τους
γείτονες. (Κύρου Ν. και 3ο Γυμνάσιο Νάουσας, ομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
1993, Τα παραδοσιακά σπίτια της Νάουσας, Νάουσα)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
4.1 Γενικά
Η σημερινή Νάουσα έχει σχετικά μικρή ιστορία καθώς θα δημιουργηθεί πριν από
600 περίπου χρόνια, μεταξύ της κατάληψης της Βέροιας και της Κωνσταντινούπολης
από τους Οθωμανούς. Ωστόσο η ευρεία περιοχή της Νάουσας ήταν κατοικημένη από
τα αρχαιότατα χρόνια.
Τα αρχαία χρόνια (Μίεζα)
Πρώτοι κάτοικοι που αναφέρονται στα γραπτά είναι οι Βρίγες, Θρακική φυλή
γνωστότερη στην ιστορία με το όνομα Φρύγες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε όλη την
Ημαθία γύρω στο 1200 π.Χ.. Οι Βρίγες θα διωχτούν αργότερα από την περιοχή από
Μακεδονικές φυλές. Οι ανασκαφές που έγιναν στην πεδιάδα της Νάουσας και των
γειτονικών κοινοτήτων δείχνουν από τα ευρήματα που βρέθηκαν, πως στον χώρο
υπήρξε σημαντική πόλη με το όνομα Μίεζα ή Μέζα όπως αναφέρεται σε επιγραφή
των Δελφών. Ο αρχαιολογικός χώρος ανήκει στο μεγαλύτερο του μέρος στον Δήμο
Ανθεμίων (Κοπανός, Λευκάδια) και παρόλο που ανακαλύφτηκε ήδη τον 19ο αιώνα,
συστηματική έρευνα ξεκίνησε μόλις το 1950. Ανακαλύφτηκαν οικισμοί ήδη από τα
τέλη της Εποχής του Χαλκού, αλλά τα περισσότερα μνημεία που διασώθηκαν είναι
από την ελληνιστική εποχή. Τα πιο σημαντικά ευρήματα θεωρούνται:


Η Σχολή του Αριστοτέλη στο Νυμφαίο της Μίεζας (Βρίσκεται στη θέση
"Ισβόρια" της Νάουσας. Είναι ένα τοπίο πλούσιο σε νερά και βλάστηση
όπου βρίσκεται το Νυμφαίο, Ιερό των Νυμφών δηλαδή. Πρώτες ενδείξεις
χρήσης του χώρου ανάγονται στην Εποχή του Σιδήρου, όμως μετά τα
μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. ο χώρος θα διαμορφωθεί σε σχολή και εδώ ο
φιλόσοφος Αριστοτέλης δίδαξε στον νεαρό Αλέξανδρο φιλοσοφία, ηθική,
τέχνες και μαθηματικά. Ανάμεσα σε δύο φυσικά σπήλαια λαξεύτηκε
κάθετα ο βράχος, προστέθηκε μία ιωνική κιονοστοιχία και δημιουργήθηκε
μία στεγασμένη στοά σε σχήμα Γ. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της
Βέροιας υπάρχουν κεραμίδες και πήλινες σίμες από τη στέγη της στοάς.



Το αρχαίο θέατρο της Μίεζας (θέατρο ελληνιστικών χρόνων (2ος αι.
π.Χ.). Ανακαλύφτηκε τυχαία το 1992. Είχε χωρητικότητα γύρω στους
1.500-2.000 θεατές. Οι ανασκαφές συνεχίζονται και κοντά στο θέατρο
όπου βρίσκεται η αγορά της Μίεζας).



Ο μεγάλος Μακεδονικός τάφος «Κρίσεως» (Αρχές του 3ου αιώνα π.Χ.
Μνημειακός διθάλαμος μακεδονικός τάφος με διώροφη πρόσοψη και
τέσσερεις ζωγραφικές παραστάσεις με σκηνές Κρίσεως του νεκρού στον
Άδη. Πιθανότατα τάφος του Πευκέστα, στρατηγού του Μεγάλου
Αλεξάνδρου από τη Μίεζα).



Ο Μακεδονικός τάφος των Λύσωνος και Καλλικλέους (Γύρω στο 200
π.Χ. Μικρός διθάλαμος μακεδονικός τάφος με απλή πρόσοψη και
πολύχρωμες ζωγραφικές παραστάσεις. Περιέχει τα οστά και την τέφρα
τεσσάρων γενιών μιας οικογένειας υψηλής στρατιωτικής ιεραρχίας και
πήρε το όνομα από δυο εκ των νεκρών).



Ο Μακεδονικός τάφος των Ανθεμίων (3ου αιώνα π.Χ. Διθάλαμος
καμαροσκεπής μακεδονικός τάφος).
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Ο Μακεδονικός Τάφος του Kinch (Γύρω στα 310-290 π.Χ. Μικρός
διθάλαμος μακεδονικός τάφος με απλή πρόσοψη. Η ζωγραφική
διακόσμηση του εσωτερικού δε διασώζεται πλέον. Πήρε το όνομα από τον
Δανό αρχαιολόγο Kinch που τον ανέσκαψε στα τέλη του 19ου αιώνα).

Το 168 π.Χ. μετά την μάχη της Πύδνας η περιοχή περνά στα χέρια τών Ρωμαίων.
Έκτοτε η περιοχή της Νάουσας περνά σε αφάνεια.
Η επανίδρυση
H σημερινή Νάουσα δεν είναι γνωστό πότε δημιουργήθηκε ακριβώς. Σύμφωνα με
τοπικους μύθους και έμμεσες ιστορικές μαρτυρίες θα δημιουργηθεί τα τέλη του 14ου
αιώνα, αρχές του 15ου αιώνα, προφανώς λίγα χρόνια μετά την κατάληψη της Βέροιας
από τους Τούρκους (γύρω στα 1383-87). Την εποχή εκείνη επικρατούσε αναρχία
στην περιοχή καθώς άτακτες μονάδες γαζήδων έκαναν συχνές επιδρομές και
καταλάμβαναν, συχνά για μικρό διάστημα, πόλεις και περιοχές της Μακεδονίας.
Tρομαγμένοι κάτοικοι της περιοχής κατέφυγαν μεταξύ άλλων και στα όρια της
σημερινής πόλης της Νάουσας, στα δάση και ορεινά άσυλά της και συνέβαλαν στην
επανακατοίκηση της περιοχής. Η τοποθεσία όπου είναι χτισμένη η πόλη σήμερα ήταν
ιδανική, καθώς όλος ο κάμπος απλωνόταν στα πόδια των κατοίκων που μπορούσαν
εύκολα να δουν επερχόμενους κινδύνους.
Μετά την ολοκληρωτική κατάκτηση της Μακεδονίας από τους Οθωμανούς η
περιοχή περιήλθε στα χέρια του Γαζή Εβρενός μπέη, ένος από τους πιο δραστήριους
στρατηγούς του σουλτάνου Μουράτ Α' στον οποίο η τουρκική παράδοση αποδίδει
την κατάληψη σχεδόν κάθε σημαντικής πόλης της Μακεδονίας. Εδώ θα ιδρύσει
βακούφι που οι απόγονοί του διατήρησαν στα Γιαννιτσά. Ο ελληνικός πληθυσμός
στην περιοχή απολάμβανε εξ αρχής σημαντικά προνόμια, χάρη στην παρέμβαση της
Βαλιντέ Χανούμ Σουλτάνας (Μάρα Μπράνκοβιτς, κόρης του Σέρβου ηγεμόνα
Γεωργίου Μπράνκοβιτς και σύζυγος του Μουράτ Β'). Η Νάουσα ήταν χριστιανική
πόλη εξ’ αρχής (εκτός από τον καδή (δικαστή) και το βοεβόδα (διοικητή) δεν ήταν
άλλοι Οθωμανοί στην πόλη), με δικαιώματα αυτοδιοίκησης, δικής της φρουράς και
με σημαντικά φορολογικά προνόμια, που επέτρεψαν την γρήγορη συγκέντρωση
πληθυσμού και την ανάπτυξη της χειροτεχνίας (οπλουργία, χρυσοχοΐα, υφαντουργία
κλπ). Ήδη απ' τον 17ου αιώνα υπάρχει ένα αστικό κέντρο με χίλια περίπου σπίτια και
οικονομική επιρροή στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας και πιο πέρα (λόγω της
θέσης στο δρόμο τών καραβανιών που συνέδεε τις νοτιοβαλκανικές αγορές).
Μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα λίγα είναι γνωστά για την πόλη. Η πρώτη
σημαντική πληροφορία αναφέρεται σε μια στάση του 1705 όταν τούρκος
αξιωματούχος πήγε στην περιοχή με την εντολή να στρατολογήσει νέους για τα
τάγματα των γενίτσαρων. Οι κάτοικοι, αρνήθηκαν να παραδώσουν τα παιδιά τους και
σκότωσαν τον αξιωματούχο και δύο συνοδούς του. Με επικεφαλής τον αρματολό
Ζήση Καραδήμο και τους δύο γιούς του, κάπου 100 άτομα ύψωσαν την σημαία της
ανταρσίας και προκαλούσαν πλήγματα στους κατακτητές. Απόσπασμα όμως από 800
Τούρκους κατόρθωσε να κυκλώσει τους αντάρτες και τελικά να σκοτώσει στην μάχη
τον Καραδήμο. Οι δύο γιοί του θα συλληφτούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο.
Παρά την παρένθεση αυτή, η Νάουσα συνεχίζει να αναπτύσεται με γοργούς
ρυθμούς. Σε ένα αιώνα ο πληθυσμός θα διπλασιαστεί σχεδόν και θα αποκτήσει φήμη
και για τα κρασιά και για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της. Προσέλκυσε έτσι το
ενδιαφέρον του φιλόδοξου Αλή Πασά των Ιωαννίνων που με πολιορκίες και δόλο
προσπάθησε να την προσαρτήσει μεταξύ 1795 και 1804. Το 1804 ο αρματολός
Βασίλης Ρομφαίης με τον υπαρχηγό Τάσο Καρατάσο, ύστερα από αγώνα πέντε
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μηνών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη, που περιήλθε έτσι στα χέρια του
Αλή μέχρι και το 1812 οπότε την εγκατέλειψε κατ’ εντολή του σουλτάνου.
Η ηρεμία θα διαρκέσει όμως λίγα μόνο χρόνια. Το Φεβρουάριο του 1822, η
Νάουσα παρόλη την ευημερία της θα λάβει μέρος στα πλαίσια της Ελληνικής
Επανάστασης. Πολεμικές επιχειρήσεις με αρχηγούς τους Ζαφειράκη Θεοδοσίου και
Τάσο Καρατάσιο, με στόχο την δημιουργία ελεύθερου επαναστατικού καθεστώτος
στην περιοχή, θα οδηγήσουν στην πολιορκία της πόλης από τα στρατεύματα του
Διοικητή της Θεσσαλονίκης Mεχμέτ Eμίν Πασά, γνωστού ως Eμπού Λουμπούτ (ο
ροπαλοφόρος). Η πόλη, παρά την ηρωική αντίσταση, θα υποκύψει τελικά στην
δύναμη των 12.000 ανδρών του πασά στις 22 Απριλίου 1822, Κυριακή του Θωμά.
Ακολούθησαν η καταστροφή της πόλης, λεηλασίες, σφαγές και διωγμοί του
πληθυσμού. Αρκετές γυναίκες προτιμούν να σκοτωθούν πέφτοντας με τα παιδιά τους
στ' αφρισμένα νερά του καταρράκτη της Αράπιτσας στους "Στουμπάνους" για να μη
πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Σύμφωνα με τα επίσημα οθωμανικά ντοκουμέντα
409 Ναουσαίοι θα σκοτωθούν, 33 θα εγκαταλείψουν την πόλη και 198 θα λάβουν
χάρη, όλοι ως επί το πλείστον άνδρες. Πάνω από 400 γυναικόπαιδα θα πωληθούν ως
σκλάβοι. Οι περιουσίες των νεκρών και φυγάδων (655 σπίτια) και της εκκλησίας (226
σπίτια) θα δημευτούν. Ύστερα από αυτό το γεγονός η πόλη θα χάσει για τα επόμενα
χρόνια τα προνόμιά της.
Μόλις το 1849 θα επιτραπεί πάλι μια μορφή αυτοδιοίκησης με την εκλογή
άρχοντα και σχετικής αυτονομίας. Από το1868 οι άρχοντες θα επιτραπεί να γίνουν
δήμαρχοι της πόλης, τίτλος που θα είναι για τα επόμενα χρόνια συνεχώς σε
χριστιανικά χέρια. Ο δήμαρχος μπορούσε επίσημα να αποφασίσει για τα κοινά και
είχε οπλισμένους σωματοφύλακες.
Παρόλη την καταστροφή, η Νάουσα θα αναρρώσει γρήγορα. Οι 198 Ναουσαίοι
που έλαβαν χάρη, ανήκαν και στις πιο εύπορες οικογένειες. Εκτός από τα χωράφια,
διέθεταν και 17 εργαστήρια, 26 βιοτεχνίες και 4 μεγάλες λανάρες. Έτσι υπήρξε η
βάση και πάλι για οικονομική ανάπτυξη, ιδίως στην παρασκευή μάλλινων.
Χριστιανικές οικογένειες θα μετακομίσουν στην Νάουσα ενώ οι αρχές προέτρεψαν
και την εγκατάσταση μουσουλμανικών οικογενειών για την αποφυγή νέων
κινημάτων. 70 μουσουλμανικές οικογένειες θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα.
Στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας η Νάουσα θα γνωρίσει
εμπορική και βιομηχανική ακμή. Η ανάπτυξη θα ξεκινήσει κυρίως με τις
μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κατά την περίοδο του Τανζιμάτ
(Tanzimat) μεταξύ άλλων οι θρησκευτικές μειονότητες θα αποκτήσουν ίσα
δικαιώματα με τους μουσουλμάνους και η ισότητα θα προσδώσει περισσότερη
σιγουριά σε θέματα ιδιοκτησίας. Γύρω στις 20 οικογένειες θα αποτελέσουν την βάση
της οικονομικής ακμής για τα επόμενα χρόνια. Μέσω παντρειών πολλές από αυτές θα
έχουν μετοχές και στις επιχειρήσεις άλλων οικογενειών. Το 1874-1875 ιδρύεται το
εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας «Λόγγου–Κίρτση-Τουρπάλη» στην Νάουσα, η
πρώτη ίσως βιομηχανία στα Βαλκάνια με την σύγχρονη έννοια του όρου. Οι
βιομήχανοι επωφελήθηκαν της διεθνής πτώσης της τιμής βαμβακιού, του φτηνού
νερού ως ενέργεια και των χαμηλών μισθών και έτσι θα μπορέσουν να
ανταγωνιστούν πλέον ικανοποιητικά τις εισαγωγές βαμβακερών από το εξωτερικό.
Ακολουθούν στα επόμενα χρόνια και μέχρι της αρχές του 20ου αιώνα και άλλες
βιομηχανικές μονάδες κλωστοϋφαντουργίας. Παράλληλα οι μέχρι τότε ισχυροί στην
αγορά βούλγαροι παραγωγοί μάλλινων δεν ικανοποιούν πλέον ποιοτικώς τις ανάγκες
κυρίως του Οθωμανικού στρατού και έτσι χάνουν σταδιακά την αγορά της
Αυτοκρατορίας. Τα καινούργια εργοστάσια των Ναουσαίων επωφελούνται της
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ευκαιρίας και το εργοστάσιο Χατζηλαζάρου ειδικά αδυνατεί να ικανοποιήσει την
αυξημένη ζήτηση του στρατού σε μάλλινα.
Στην διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα (1904-1908) η Νάουσα αποτέλεσε
σημαντικό κέντρο κατά της δράσης τών βούλγαρων κομιτατζήδων. Ελληνικά
ανταρτικά σώματα υποστηρίζονταν από την πόλη. Ο Μακεδόνικος Αγώνας
αποτέλεσε την αφετηρία των νικηφόρων απελευθερωτικών πολέμων του 1912-1913
(Βαλκανικοί πόλεμοι). Η Νάουσα θα απελευθερωθεί από την Οθωμανική κυριαρχία
στις 17 Οκτωβρίου του 1912.
Κατά την απελευθέρωση, η Νάουσα θα είναι μια βιομηχανική πόλη και ο
πληθυσμός της ήταν 9.000 με 12.000 κάτοικοι, από τους οποίους γύρω στο 20%
εργάτες (ως επί το πλείστον ανύπαντρες γυναίκες). Η πόλη έχει το 1912 τρεις
κλωστοϋφαντουργίες με 14.200 αργαλειούς. Άλλες 3 κλωστοϋφαντουργίες με 26.500
αργαλειούς στην Έδεσσα και Θεσσαλονίκη ανήκουν εξ’ ολοκλήρου σε Ναουσαίους.
Η Νάουσα ελέγχει έτσι εκείνη την εποχή 6 από τις 10 μονάδες της Μακεδονίας που
με τη σειρά της είχε τις μισές μονάδες παραγωγής ολόκληρης της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. 90% των εργαζομένων στις μηχανοποιημένες μονάδες επεξεργασίας
μαλλιού ελέγχονταν από Ναουσαίους. Τη ίδια χρονιά η πόλη διέθετε επίσης 3
μεγάλους και δεκάδες μικρούς μύλους, 3 ξυλουργικές μονάδες, και δεκάδες
πιεστήρια, μεταξουργεία και μικρότερες βιοτεχνίες επεξεργασίας μαλλιών.
Η οικονομική ανάπτυξη θα συνεχιστεί αμείωτη και με την πόλη σαν τμήμα του
Ελληνικού κράτους. Νέες βιομηχανικές μονάδες ιδρύονται, η γεωργία
εκσυγχρωνίζεται με την συστηματική δεντροκαλλιέργεια και το εξωτερικό εμπόριο
σημειώνει άλματα. Ο πληθυσμός της πόλης θα γνωρίσει σημαντική αύξηση μετά τη
Μικρασιατική καταστροφή με τη Συνθήκη της Λωζάννης το 1922, καθώς μεγάλος
αριθμός Ποντίων και Μικρασιατών προσφύγων θα εγκατασταθούν στη Νάουσα.
Κατά την διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής Ναουσαίοι θα συμμετάσχουν ενεργά
στην Εθνική Αντίσταση. Ο μεγάλος όγκος των εργατών που υπήρχε στην πόλη είχε
γίνει από προπολεμικά πεδίο στρατολόγησης για το ΚΚΕ. Ταυτόχρονα όι ορεινοί
όγκοι γύρω από τη Νάουσα εδιναν την δυνατότητα οργάνωσης ανταρτικών ομάδων.
Ετσι στα γύρω βουνά ο (κομμουνιστικός) ΕΛΑΣ ο οποίος δεν ανέχεται άλλες
οργανώσεις, εγκαθιστά το αρχηγείο και κέντρα υποδοχής στρατολογημένων.
Ταυτόχρονα ξεκινάει η εμφύλια διαμάχη για τον έλεγχο του αντιστασιακού
κινήματος.
Στα μέσα Σεπτεμβρίου 1944, ο ΕΛΑΣ απελευθερώνει τη Νάουσα. Τον Μάιο του
1945 θα γίνουν μεγάλες απεργίες του εργατικού κινήματος. Στον Εμφύλιο που
ακολούθησε την Κατοχή, η πόλη θα δεχτεί συχνά αντάρτικες επιθέσεις. Το Αύγουστο
του 1946 η πόλη θα δεχτεί επι τρεις μέρες επίθεση απο μεγάλες ομάδες ανταρτών.
Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς η πόλη θα χτυπηθεί και πάλι από δύναμη 400
κομμουνιστών. Μεγάλο τμήμα της Νάουσας, που απαριθμούσε περίπου 12.000
κατοίκους θα πέσει θύμα της φωτιάς. Στα τέλη Ιανουαρίου του 1949 η πόλη θα
καταληφθεί για δυο-τρεις μέρες, κατά την διάρκεια της κατάληψης της η πόλη θα
πυρποληθεί και πολλοί κάτοικοι ιδίως νέες και νέοι θα απαχθούν βίαια. Ταυτόχρονα
εκτελούνται οι περισσότεροι από τους επιφανείς πολίτες μεταξύ των οποίων ο
Δήμαρχος της πόλης. Αρκετοί από τους βίαια στρατολογηθέντες θα βρουν τον θάνατο
λίγες μέρες αργότερα, καθώς θα ριχτούν αγύμναστοι και στην πρώτη γραμμή στην
μάχη της Φλώρινας (12.02.49). Τον Ιούνιο 1949 η Νάουσα θα ξαναδεχτεί επίθεση και
300 κάτοικοι θα γίνουν όμηροι. Η Πολεμική Αεροπορία θα πλήξει όμως τους
οπισθοχορούντες αντάρτες που θα αφήσουν τελικά τους απαχθέντες ελεύθερους.
Μετά το τέλος του Εμφυλίου η Νάουσα ξαναγεννιέται από τη στάχτη της. Τα
καταστραμμένα εργοστάσια ξαναχτίζονται, χιλιάδες εργάτες ξαναβρήκαν δουλειά και
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το πυρπολημένο αρχοντικό κέντρο ανοικοδομήθηκε. Από την δεκαετία του '50 μέχρι
και σήμερα παράγονται οι φλοκάτες στη Νάουσα. Συνάμα στον τομέα της γεωργίας
καινούργιες δυναμικές καλλιέργειες θα συντελέσουν στην παραπέρα ανάπτυξη της
πόλης και ο πλούσιος δασικός πλούτος του Βερμίου θα αξιοποιηθεί κατάλληλα.
Η σημερινή Νάουσα είναι πλέον μια πόλη όπου το μοντέρνο συνυπάρχει με το
παλιό και κάθε επισκέπτης ντόπιος ή ξένος θα μείνει ευχαριστημένος.

4.2 Σκοπός της εργασίας
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπλαση και η διαμόρφωση στην περιοχή των
δύο εκκλησιών .
Στόχος είναι η περιοχή να σχεδιαστεί με βάση την λειτουργικότητα, την αισθητική
αλλά και της αρχές της αρχιτεκτονικής τοπίου ώστε να εξυπηρετεί και να καλύπτει
της ανάγκες των κατοίκων της περιοχής αλλά και όσων την επισκέπτονται .
Κατά τον σχεδιασμό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς το περιβάλλον
ώστε να μην προκαλέσουμε ζημιές που μπορεί να είναι και ανεπανόρθωτες.

4.3 Ανάλυση περιβάλλοντος
4.3.1 Φυσικό περιβάλλον
4.3.1.1 Τοπογραφία – Γεωλογία
H Νάουσα είναι χτισμένη στους ανατολικούς πρόποδες του Βερμίου σε μια
φυσική αγκαλιά που σχηματίζει το βουνό. Δεσπόζει σ' ένα μέσο υψόμετρο 330 m
πάνω από τη θάλασσα, έχοντας στα πόδια της τον κάμπο της Ημαθίας.
Στην ευρύτερη περιοχή συναντάμε τα εξής πετρώματα : σκληροί ασβεστόλιθοι, ο
μικτός φλύσχης, οι περιδοτίτες και οι σχιστόλιθοι σχηματίζουν τις μεγαλύτερες σε
έκταση κατηγορίες πετρωμάτων στην περιοχή του Βερμίου. Με μικρότερο ποσοστό
αντιπροσώπευσης ακολουθούν και άλλες κατηγορίες όπως τριτογενείς αποθέσεις,
σχιστοψαμμιτικός φλύσχης, αλλούβια, δολίνες και γνεύσιοι.

Σκίτσο 1. Όψη της πόλης της Νάουσας
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4.3.1.2 Κλίμα - Έδαφος - Υδρολογία της περιοχής
Κλίμα
Κλιματικά στοιχεία για την περιοχή δεν υπάρχουν εκτός από αυτά του
μετεωρολογικού σταθμού του ινστιτούτου δενδροκομίας. Το κλίμα του νομού
Ημαθίας είναι ηπειρωτικό, εκτός από ελάχιστα παράκτια τμήματα. Από τον Ιούνιο
έως τον Σεπτέμβριο η θερμοκρασία είναι ανώτερη των 20°C, ενώ κατά τη χειμερινή
περίοδο, που αρχίζει τον Νοέμβριο, οι θερμοκρασίες και στα πεδινά ακόμα φτάνουν
πολλούς βαθμούς υπό το μηδέν. Γενικά, οι πτώσεις της θερμοκρασίας σε μικρά
χρονικά διαστήματα είναι πολύ συχνές, ενώ οι σφοδροί τοπικοί άνεμοι, και μάλιστα
αυτοί που κατεβαίνουν από τα βουνά, κάνουν βαρύτερους τους τραχείς χειμώνες.
Τοπικός άνεμος είναι ο καρατζοβίτης, σφοδρός και ψυχρός, o οποίος εισβάλλει τον
χειμώνα στην πεδινή περιοχή κατά μήκος των ανατολικών πλαγιών του Βέρμιου και
των Πιερίων. Το ετήσιο ύψος βροχής κυμαίνεται μεταξύ 400 και 600 χιλιοστών στα
πεδινά και αυξάνεται όσο προχωράμε προς τα ορεινά συγκροτήματα, όπου, στις
ψηλές περιοχές, υπερβαίνει τα 1.200 χιλιοστά. Η σχετική υγρασία του αέρα είναι
σχετικά υψηλή, άνω το 70%. Το χαλάζι δεν είναι συνηθισμένα φαινόμενο. Το χιόνι
αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο στα ορεινά.
Έδαφος
Το έδαφος του νομού Ημαθίας είναι το μισό ορεινό και το μισό πεδινό. Στα
δυτικά, στα σύνορα με τον νομό Κοζάνης, υψώνεται με νοτιοανατολική κατεύθυνση
η οροσειρά του Βερμίου, του σπουδαιότερου χιονοδρομικού κέντρου της Ελλάδας, με
τις κορυφές (από τα βόρεια προς τα νότια): Μαύρη Πέτρα (2.077 μ.), Τσανακτσή
(2.052 μ.), Παλάτι (1.895 μ.), Ασούμπασι (1.874μ.), Ξεροβούνι (1.804 μ.). Στο νότιο
τμήμα του νομού, μετά την κοιλάδα του Αλιάκμονα, φτάνουν οι βόρειες απολήξεις
της οροσειράς των Πιερίων. Το υπόλοιπο έδαφος του νομού είναι πεδινό,
αποτελώντας συνέχεια (προς τα δυτικά) της πεδιάδας της Θεσσαλονίκης και (προς τα
νότια) της πεδιάδας των Γιαννιτσών.

Χάρτης 2. Γεωγραφικός χάρτης της περιοχής

Χάρτης 3. Γεωγραφικός χάρτης του
Νομού Ημαθίας
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Υδρολογία της περιοχής
Βασικό υδρογραφικό στοιχείο είναι ο ποταμός Αλιάκμονας (297 χλμ.), ο οποίος
μπαίνει στο έδαφος του νομού από τη βαθιά κοιλάδα που έχει ανοίξει μεταξύ του
Βέρμιου και των Πιερίων, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, μπαίνει κοντά στο
χωριό Αγία Βαρβάρα στην πεδιάδα, προχωρεί περίπου με την ίδια κατεύθυνση,
σχηματίζει ύστερα –μεταξύ Προδρόμου και Πρασινάδων– ένα τόξο, στρέφεται προς
τα νότια, καθορίζει, παίρνοντας δυτική κατεύθυνση, σε δύο σημεία τα σύνορα των
νομών Ημαθίας και Πιερίας και μετά στρέφεται προς τα νότια και μπαίνει στον νομό
Πιερίας. Στην πορεία του ο Αλιάκμονας δέχεται τα νερά διαφόρων μικρών
παραποτάμων, κυρίως στο τμήμα του που βρίσκεται μεταξύ Βέρμιου και Πιερίων.
Δεύτερος ποταμός της Ημαθίας είναι o Λουδίας, ο οποίος –κυρίως με πολλές
τεχνητές διώρυγες– συγκεντρώνει τα νερά του βόρειου τμήματος του νομού, διαρρέει
την περιοχή της αποξηραμένης λίμνης Γιαννιτσών και αποτελεί ύστερα –μέχρι τις
εκβολές του στον Θερμαϊκό– το σύνορο των νομών Ημαθίας και Θεσσαλονίκης.
Μικροί ποταμοί ρέουν επίσης από το Βέρμιο, όπως o Τριπόταμος στο νότιο Βέρμιο,
που περνάει από τη Βέροια, το Σελιώτικο ρέμα και η Αραπίτσα, που περνάει από τη
Νάουσα (κεντρικό Βέρμιο), το Μεγάλο ρέμα στο βόρειο Βέρμιο κ.ά.

Χάρτης 4. Υδρολογικός χάρτης της περιοχής
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4.3.1.3 Χλωρίδα – Πανίδα
Χλωρίδα
Ο δήμος Νάουσας (μαζί με το βουνό Βερμίου) είναι ένα από τα πλουσιότερα
βουνά των Βαλκανίων από πλευράς ειδών φυτών. Έτσι έχουμε:
Πίνακας 2. Δέντρα της περιοχής
ΔΕΝΤΡΑ (μέχρι 800μ.)
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΙΚΟΝΑ

Οξιές

Fagus sp.

Εικόνα 36

Καστανιές

Castanea sativa

Εικόνα 48

Αγριοφουντουκιές

Corylus avellana

Εικόνα 40

Πλατάνια

Platanus orientalis

Εικόνα 19

Βελανιδιές

Quercus sp.

Εικόνα 15

Λεύκες

Populus sp.

Εικόνα 18

Φλαμουριές

Tilia cordata

Εικόνα 7

Γαύρους

Carpinus orientalis

Εικόνα 49

Φράξους

Fraxus angustifolia

Εικόνα 33

Οστριές

Ostrya carpinifolia

Εικόνα 24

Καρυδιές

Juglans regia

Εικόνα 30

Πεύκα

Pinus sp.

Εικόνα 20

Ιτιές

Salix sp.

Εικόνα 11

Πίνακας 3. Θάμνοι της περιοχής
ΘΑΜΝΟΙ
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΙΚΟΝΑ

Πουρνάρι

Quercus coccifera

Εικόνα 16

Πυξάρι

Buxus Sempervirens

Εικόνα 51

Κρανιές

Cornus mas

Εικόνα 42

Λεπτοκαρυές

Coryllus avellana

Εικόνα 41

Φιλλίκια

Phillyrea media

Εικόνα 21

Κέδρα

Cedrus

Εικόνα 47

Κουμαριές

Arbutus Unedo

Εικόνα 53

Σαμπούκος

Sambucus nigra

Εικόνα 9

Αγριοτριανταφυλλιές

Rosa sp.

Εικόνα 13

Βατομουριές

Rubus sp.

Εικόνα 12

Μουριές

Morus sp.

Εικόνα 27

Παλιούρι

Paliurus spina Christi

Εικόνα 23

Αγριοπασχαλιές

Syringa vulgaris

Εικόνα 8

- 47 -

Πίνακας 4. Αναρριχώμενα της περιοχής
ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ
Κισσός

Hedera helix

Εικόνα 31

Αγράμπελη

Clematis vitalba

Εικόνα 43

Λευκάμπελη

Clematis alba

Εικόνα 44

Πίνακας 5. Ποώδη φυτά της περιοχής
ΠΟΩΔΗ ΦΥΤΑ
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΙΚΟΝΑ

Μπελλαντόνα

Atropa Belladonna

Εικόνα 52

Σαλέπι

Orchis mascula

Εικόνα 25

Δακτυλίδας

Dactilis glomerata L

Εικόνα 38

Ταραξάκος

Radix Taraxaci

Εικόνα 14

Καμπανούλες

Campanula

Εικόνα 50

Βιόλες

Viola cornuta

Εικόνα 56

Θυμάρι

Thymus vulgaris

Εικόνα 3

Χαμομήλι

Chamomilla recutita

Εικόνα 46

Κρόκος

Crocus sativus

Εικόνα 58

Μαργαρίτες
Άγρια γαρύφαλλα

Εικόνα 57
Dianthus serratifolius ssp.

Εικόνα 37

Κίστοι

Cistus Creticus

Εικόνα 1

Ανεμώνες

Anemone sp.

Εικόνα 55

Κυκλάμηνα

Cyclamen hederifolium

Εικόνα 39

Αγριομολóχες

Malva silvestris

Εικόνα 28

Αγρόστεμα

Agrostemma githago L

Εικόνα 54

Μενεξέδες

Violet Leaf Abs.

Εικόνα 4

Λίλια

Lilium candidum

Εικόνα 29

Όφρεις

Ophrys phryganae

Εικόνα 26

Παπαρούνες

Papaver somniferum

Εικόνα 22

Φουμάρια

Fumaria officinalis

Εικόνα 32

Βερμπάσκο

Folia Verbasci

Εικόνα 35

Πρίμουλες

Primula sp.

Εικόνα 17

Cichorium spinosum

Εικόνα 45

Περικοκλάδες

Αλθαίες

Κέτεραχ
Ραδίκια
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Αγριοφράουλες

Fragsris chiloensis

Εικόνα 34

Τριφύλλια

trifolium pretense

Εικόνα 6

Τσάι του βουνού

Salvia

Εικόνα 10

Σκύλες
Καρλίνες

Εικόνα 2

Αχίλλιες
Σαπονάριες
Επιλόβια

Πανίδα
Μέσα στα ανατολικά δάση του ανατολικού Βερμίου βρίσκουν καταφύγιο πολλά
είδη ζώων (θηλαστικά, πτηνά, ερπετά, κ.λ.π.) κάποια από αυτά θεωρούνται
θηράματα.
Πίνακας 6. Θηλαστικά της περιοχής
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΙΚΟΝΑ

Λαγός

lepus europaeus

Εικόνα 6

Αγριογούρουνο

Sus scrofa

Εικόνα 1

Ζαρκάδι

Capreolus capreolus

Εικόνα 5

Λύκος

Canis lupus

Εικόνα 8

Αλεπού

Vulpes vulpes

Εικόνα 2

Αρκούδα

Ursus arctos

Εικόνα 33

Αγριόγατα

Felis silvestris

Εικόνα 10

Ασβός

Meles meles

Εικόνα 17

Κουνάβι

Martes foina

Εικόνα 7

Νυφίτσα

Mustela nivalis

Εικόνα 16

Σκίουρος

Sciurus vulgaris

Σκίουρος 9

Πίνακας 7. Ερπετά της περιοχής
ΕΡΠΕΤΑ
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Σαλαμάνδρα
Οχιές
Δεντρογαλιές
Μαυρόφιδα
Χελώνες
Πρασινόσαυρα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Salamandra salamandra
Vipera ammodtyes

Εικόνα 37
Εικόνα 32

Testudo graeca
Lacertaviridis

Εικόνα 35
Εικόνα 18
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ΕΙΚΟΝΑ

Πίνακας 8. Πτηνά της περιοχής
ΠΤΗΝΑ
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Γεράκια

ΕΙΚΟΝΑ
Εικόνα 30

Χρυσαετούς

Αquila chtysaetos

Εικόνα 31

Όρνεα

Gyps fulvus

Εικόνα 15

Πέρδικες

Alectoris graeca

Εικόνα 14

Τσίχλες

Turdus viscivorus

Εικόνα 34

Μπεκάτσες

Scolopax rusticola

Εικόνα 36

Κοτσύφια

Turdus merula

Εικόνα 12

Φασιανοί

Phasianus colchicus

Εικόνα 38

Κίσσα

Garrulus glandarius

Εικόνα 19

Ορτύκια

Coturnix coturnix

Εικόνα 22

Φάσα

Columba palumbus

Εικόνα 24

Αγριοπερίστερο

Columba livia

Εικόνα 13

Κουκουβάγια

Athena noctua

Εικόνα 28

Μπούφος

Bubo bubo

Εικόνα 27

Κοράκι

Corvus corax

Εικόνα 23

Καλιακούδα

Εικόνα 29

Σπίνος

Fringilla coelebs

Εικόνα 20

Φλώρος

Carduelis chloris

Εικόνα 25

Carduelis carduelis

Εικόνα 26

Κοκκινολαίμης

Erithacus rubecula

Εικόνα 21

Σπουργίτης

Passer domesticus

Εικόνα 39

Οργανέλι
Καρδερίνα
Καλογρίτσα

Δρυοκολάπτης

Εικόνα 11
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4.3.1.4 Ασχολίες κατοίκων
Οι περισσότεροι κάτοικοι που διαμένουν στα χωριά ασχολούνται με την γεωργία
και την κτηνοτροφία και με την βιομηχανία. Ελάχιστοι ασχολούνται με εποχιακά, με
δασοτεχνικές εργασίες, πολλοί είναι ειδικευμένοι εργάτες.
Η λαίλαπα των δύο πολέμων (Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, Εμφύλιος) αλλά και οι
Γερμανό-βουλγαρική κατοχή στην περιοχή, η μανία της αστυφιλίας, τα μεγάλα
ημερομίσθια της αλλοδαπής οι πενιχρές απολαβές τότε των γεωργών αλλά και των
κτηνοτρόφων, ο μη εκσυγχρονισμός της γεωργίας, η οικονομική δυσπραγία της
εικοσαετίας του 1950-1970 και οι χαμηλές τιμές τότε των γεωργικών αλλά και των
κτηνοτροφικών προϊόντων, αραίωσαν αρκετά τα χωριά από κατοίκους, οι
περισσότεροι από τους οποίους τότε μετανάστευσαν στο εξωτερικό, ή στα
πλησιέστερα αστικά κέντρα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ από την τελευταία απογραφή του 2001 ο
οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου Νάουσας ανέρχεται στις 9.097 κατοίκους
(ποσοστό 45% του πραγματικού πληθυσμού). Από αυτούς , το 42% απασχολείται
στον τριτογενή τομέα, το 25,5% στο δευτερογενή και το 13,5% στον πρωτογενή, ενώ
το 16% είναι άνεργοι

4.3.1.5 Πληθυσμός
Η πόλη της Νάουσας και η επαρχία της ανέρχεται σε 35000 κατοίκους σύμφωνα
με την τελευταία απογραφή του 1991. η Νάουσα αριθμεί 20000 κατοίκους, τα χωριά
Ροδοχώρι, Μαρίνα, Γιαννακοχώρι, Επισκοπή, Χαρίεσσα, Λευκάδια, Κοπανός,
Μονόσπιτα, Στενήμαχος, Αρκοχώρι, με τους οικισμούς Πολλών Νερών, Μαρίνας, Ν.
Ροδακινέας Νάουσας και Αγίου Παύλου και Μεταμορφώσεως Ροδοχωρίου 10000
κάτοικοι, και ο δήμος Ειρηνούπολης αριθμεί 5000 κατοίκους.
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4.3.2 Ανθρωπογενές περιβάλλον
4.3.2.1 Δομημένο περιβάλλον
Δρόμοι
Ο δρόμος ήταν κανάλι επικοινωνίας και κυκλοφορίας πεζών. Οι μετακινήσεις
μέσα στην πόλη γινόταν με τα πόδια ενώ η μεταφορά εμπορευμάτων και άλλων
φορτίων γινόταν συνήθως στην πλάτη των ζώων. Μόνο προς το τέλος του Μεσαίωνα
άρχισε η κίνηση με άμαξες.
Οι δρόμοι γενικά κάποιες φορές έχουν αρνητικά αποτελέσματα φυσικό
περιβάλλον και ιδιαίτερα στο τοπίο. Είναι απαραίτητοι όμως για την διευκόλυνση
των ανθρώπων. Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται οι κύριες αρτηρίες οδικού άξονα
στην πόλη της Νάουσας.
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Χώροι κοινής ωφέλειας
Γενικά οι χώροι κοινής ωφέλειας τα τελευταία χρόνια εξαφανίζονται και
σμικρύνονται λόγω της πίεσης που υπάρχει για οικοδομικοί δραστηριότητα. Το
σύνολο και η κατανομή των κοινόχρηστων χώρων είναι παράγοντες που καθορίζουν
τη φυσιογνωμία ενός οικισμού. Η πόλη της Νάουσας παρόλο που είναι μικρότερη σε
έκταση σε σχέση με άλλες πόλεις υπάρχουν αρκετοί χώροι ελεύθεροι. Παρακάτω
υπάρχει ένας χάρτης της Νάουσας στον οποίο φαίνονται οι ελεύθεροι χώροι.

Δημοτικό
Πάρκο

Άλσος Αγίου
Νικολάου

Άλσος Αγίου Νικολάου: Είναι ένα πανελλήνιο τουριστικό κέντρο αναψυχής και
διημέρευσης μόλις 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της ηρωικής πόλης της Νάουσας. Ένας
επίγειος παράδεισος στην καρδιά της Ημαθίας. Μια ανάσα ζωής κόντρα στην
οικολογική υποβάθμιση. Εξήντα στρέμματα πανέμορφης γης παίρνουν ζωή από τις
πηγές του ιστορικού και πολλαπλά πολύτιμου, ποταμού της Αράπιτσας. Μοναδικό
στην Ελλάδα το υπεραιωνόβιο άλσος πλατάνων εντυπωσιάζει τον επισκέπτη σε κάθε
εποχή για την μεγαλοπρέπεια και τον όγκο του.
Δημοτικό Πάρκο: Κατασκευασμένο σε μια τοποθεσία που είναι ένα φυσικό
μπαλκόνι, με απέραντη θέα προς τον κάμπο της Μακεδονίας, μπορούμε να πούμε ότι
είναι σήμερα ένα από τα ωραιότερα και χαρακτηριστικότερα πάρκα της Ελλάδος.
Ολοκληρωμένο το πάρκο σήμερα καταλαμβάνει μια έκταση 30 περίπου στρεμμάτων
και παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον τόσο από άποψη αισθητικής,
λειτουργικότητας, ποικιλίας βλάστησης, όσο και από άποψη ζωικού βασιλείου,
καθώς στο πάρκο ζουν ελεύθερα, παγώνια, πάπιες, κύκνοι, περιστέρια, σκίουροι,
ψάρια, καθώς και διάφορα άλλα είδη πουλιών.
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Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Η πόλη της Νάουσας ήταν πλούσια από παραδοσιακή αρχιτεκτονική από τα οποία
κάποια διατηρούνται ως σήμερα. Αρκετά από αυτά είναι οικίες, μουσεία, υδρόμυλοι
και άλλα. Μερικά από αυτά αναφέρονται παρακάτω.

Σεφέρτζειον:Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια απο την ανέγερση του κτιρίου
όπου σήμερα στεγάζεται το 4ο Δημοτικό σχολείο της πόλης της Νάουσας, που είναι
πιο γνωστό με το όνομα “Σεφέρτζειον”, από το όνομα του ναουσαίου βιομηχάνου
Σεφερτζή, ο οποίος χρηματοδότησε σε μεγάλο βαθμό την ολοκλήρωση της ανέγερσής
του. (Νιάουστα, τριμηνιαίο περιοδικό πολιτιστικής εταιρίας Νάουσας. Έτος 21ο,
τόμος 1, Οκτώβριος – Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1997. Αρ. τεύχους 81, ΙΣΣΝ 1106 –
2118)

Κτίριο Μούγγρη:Πρόκειται για αστικό τριώροφο παραδοσιακής μορφής κτίριο με
αυλή που καταλαμβάνει το δις γωνιαίο οικόπεδο επί της Πλατείας Αρματολών
(Πουλίανα) και των οδών Σωφρονίου και Πατριάρχου Αθηναγόρα, στη συνοικία
“Μεταμόρφωση” στη Νάουσα. Η χρονολογία κατασκευής του δεν τεκμηριώνεται από
καία πηγή, εμμέσως όμως τοποθετείται στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, εποχή
οι κονομικής ακμής της πόλης. Υπήρξε κατοικία μελών της οικογένειας Μουγγρή,
μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1970, ενώ συνδέθηκε ιδιαίτερα με την εποχή του
Μακεδονικού Αγώνα, φιλοξενώντας και κρύβοντας πολλές φορές τους
πρωταγωνιστές εκείνης της περιόδου. (Νιάουστα, τριμηνιαίο περιοδικό πολιτιστικής
εταιρίας Νάουσας. Έτος 21ο, τόμος 1, Οκτώβριος – Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1997.
Αρ. τεύχους 81, ΙΣΣΝ 1106 – 2118)
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Υδρρόμυλος του Ράιου στα Μπατάνια:Στην αρχή της οδού Καρατάσιου ,
αμέσως μςτα την γέφυρα στα Μπατάνια, βρίσκεται ο υδρόμυλος. Πρόκειται για
διώροφο κτίσμα της λαικής αρχιτεκτονικής. Η κατοικία καταλαμβάνει όλο τον όροφο
ενώ ο χώρος της παραγωγής διαμορφώνεται στη δυτική πλευρά του κτίσματος και
είναι αυτόνομος. Κοινό σημείο των δύο χρήσεων είναι το ισόγειο που βρίσκεται η
δίφυλλη πόρτα της εισόδου, η ξύλινη κλίμακα που οδηγεί στον όροφο καθώς και η
μικρή αποθήκη. (Νιάουστα, τριμηνιαίο περιοδικό πολιτιστικής εταιρίας Νάουσας.
Έτος 32ο, Ιανουάριος – Μάρτιος 2009. Αρ. τεύχους 126, ΙΣΣΝ 1106 – 2118)

Υδρρόμυλος του Λόγγου-Κύρτση-Τουρπάλη:Την απαρχή της γνωστής
εριοβιομηχανίας του Λόγγου-Κύρτση-Τουρπάλη, αποτέλεσε ένας υδρόμυλος, ο
οποίος κατασκευάστηκε το 1850 έξω από την πόλη, δίπλα στον υδροφόρο τοίχο που
οδηγούσε τα νερά στον κάμπο. Το κτίριο του υδρόμυλου παρουσιάζει όλα τα τυπικά
χαρακτηριστικά της λαϊκής μακεδονικής αρχιτεκτονικής και αναπτύσσεται σε τρεις
στάθμες, αξιοποιώντας τη μεγάλη υψομετρική διαφορά του εδάφους. (Νιάουστα,
τριμηνιαίο περιοδικό πολιτιστικής εταιρίας Νάουσας. Έτος 32ο, Ιανουάριος –
Μάρτιος 2009. Αρ. τεύχους 126, ΙΣΣΝ 1106 – 2118)

Κυλινδρόμυλος του Ματθαίου στην Πουλιάνα:Πρόκειται για τον κυλινδρόμυλο
του Χριστόδουλου Ματθαίου, εγγονού του παλιού γνωστού Ναουσαίου του Σερέτ
Μηνά, που επέζησε από την καταστροφή του 1822. Ο Χριστόδουλος αφού εργάστηκε
ως αγιογράφος στο Άγιο Όρος και απέκτησε φήμη και χρήματα, έκτισε το 1909 μία
μεγάλη κατοικία στη θέση του πατρικού του σπιτιού. Δύο χρόνια αργότερα για την
επαγγελματική αποκατάσταση του ανεψιού του Μηνά έκτισε τον κυλινδρόμυλο στη
θέση του νερόμυλου της οικογένειας. Η προμήθεια των μηχανημάτων έγινε από τη
Μασσαλία και την εγκατάστασή τους ανέλαβε ο Γάλλος μηχανικός Ντερμπιέ ντε
Λατούρ με το βοηθό του τον Αργκάνι. (Νιάουστα, τριμηνιαίο περιοδικό πολιτιστικής
εταιρίας Νάουσας. Έτος 32ο, Ιανουάριος – Μάρτιος 2009. Αρ. τεύχους 126, ΙΣΣΝ
1106 – 2118)
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Φούρνος του Παπή στην οδό Κοραή:Ο φούρνος του Παπή κτίστηκε από τον
Δημήτρη Πάπη, ο οποίος ήρθε στη Νάουσα το 1850 μικρός και ορφανός, από το
Πάπιγγο της Ηπείου. Η επιχείρηση πέρασε από το γιό στον εγγονό το σημερινό
ιδιοκτήτη. Το 1928 στη θέση του παλιού φούρνου κτίστηκε νέο κτίσμα κατοικίας και
φούρνου, σύμφωνα με τα οικοδομικά πρότυπα της εποχής και τη νέα ρυθμολογική
ιδιοτυπία της περιοχής. Ο παλιός θάλαμος έμεινε ανέπαφος και ενσωματώθηκε στο
ισόγειο της νέας κατοικίας αποτελώντας ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο.
Θερμαίνονταν άμεσα με την καύση των ξύλων μέσα στο θάλαμο. Πριν από δύο
χρόνια έπαψε να παράγει και να ψήνει ψωμί και λειτουργεί μόνο ως πρατήριο άρτου.
(Νιάουστα, τριμηνιαίο περιοδικό πολιτιστικής εταιρίας Νάουσας. Έτος 32ο,
Ιανουάριος – Μάρτιος 2009. Αρ. τεύχους 126, ΙΣΣΝ 1106 – 2118)

Φούρνος του Ζέμου στον Άγιο Μηνά:Την τελευταία εικοσαετία του
προηγούμενου αιώνα ο Ιωάννης Ζέμος δημιούργησε τον φούρνο, ο οποίος
λειτούργησε μέχρι την κατοχή. Οι Γερμανοί, εγκατεστημένοι στο γειτονικό κτίριο του
σχολείου γκρέμισαν τον φούρνο προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των
πυρομαχικών και να αποφύγουν κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς. Η επιχείρηση
δημιουργήθηκε και πάλι το 1947-50 σε μία διώροφη ενότητα, κατοικία-φούρνος. Το
ισόγειο διατέθηκε αποκλειστικά για τη λειτουργία του νέου φούρνου που τώρα
θερμαίνονταν με το υπόκαυστο σύστημα. Ο όροφος διαμορφώθηκε σε κατοικία του
ιδιοκτήτη, η οποία επικοινωνούσε με το ισόγειο εξωτερικά, δια μέσου της αυλής και
μιας εισόδου στην πίσω πλευρά του φούρνου. (Νιάουστα, τριμηνιαίο περιοδικό
πολιτιστικής εταιρίας Νάουσας. Έτος 32ο, Ιανουάριος – Μάρτιος 2009. Αρ. τεύχους
126, ΙΣΣΝ 1106 – 2118)
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4.3.2.2 Θέση – Συνθήκες ιδιοκτησίας
Ο νομός Ημαθίας βρίσκεται στη Κεντρική Μακεδονία και συνορεύει βόρεια με το
Νομό Πέλλας, ανατολικά με το Νομό Θεσσαλονίκης , δυτικά και νοτιοδυτικά με το
νομό Κοζάνης ,νότια και νοτιανατολικά με το νομό Πιερίας. Έχει έκταση 1.701 τ.
χλμ. , ο πληθυσμός (2001) είναι 139.934 , από τον οποίο οι 53.056 είναι αγροτικός
πληθυσμός και οι 90.562 είναι ημιαστικός. Υπάρχουν 12 δήμοι στον νομό και η
πρωτεύουσα του είναι η Βέροια. Τα βουνά που υπάρχουν στον νομό είναι το Βέρμιο
και τα Πιέρια και τα ποτάμια είναι ο Αλιάκμονας και ο Λουδίας.
Η Νάουσα είναι πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας, χτισμένη στους πρόποδες του
όρους Βερμίου. Βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του Νομού Ημαθίας και είναι
πρωτεύουσα της Επαρχίας Νάουσας. Ο επίσημος πληθυσμός (2001) είναι 22.288 και
έχει έκταση 300,89 τ.χλμ.
Από το 1955 χαρακτηρίζεται και «Ηρωική Πόλη» (πλάι στο Μεσολόγγι, το Σούλι
και το Αρκάδι) 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.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
5.1 Ιερός Ναός Υπαπαντής του Χριστού
5.2Προσανατολισμός της περιοχής της Υπαπαντής
Ο Ιερός Ναός της Υπαπαντής βρίσκεται Νοτιοδυτικά και μακριά από το κέντρο
της πόλης και γύρω από την περιοχή μελέτης υπάρχουν ιδιωτικές κατοικίες και το
πνευματικό πολιτιστικό κέντρο ΠΕΡΔΙΚΑΡΙΟ.

Προσανατολισμός της περιοχής της Υπαπαντής

Ο Ιερός Ναός της Υπαπαντής βρίσκεται μακριά από το κέντρο της πόλης
και γύρω από την περιοχή μελέτης υπάρχουν ιδιωτικές κατοικίες και το
πνευματικό πολιτιστικό κέντρο ΠΕΡΔΙΚΑΡΙΟ

Περιοχή Υπαπαντής
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5.2.1 Σύνδεση των δύο περιοχών
Η σύνδεση των δύο περιοχών, της περιοχής της Υπαπαντής και της Αγίας Τριάδας,
γίνεται με τον ποταμό, ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της πόλης. Όπως
και στο παρελθόν, το 1822, τα γυναικόπαιδα της Νάουσας προτίμησαν να πέσουν
από τον καταρράκτη της Αράπιστας παρά να πέσουν στα χέρια τον Τούρκων.

Β

Σύνδεση των δύο περιοχών

Η σύνδεση των δύο περιοχών γίνεται με τον ποταμό ,
ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της πόλης.
Όπως και στο παρελθόν , το 1822, τα γυναικόπαιδα
της Νάουσας προτίμησαν να πέσουν από τον
καταρράκτη της Αράπιστας παρά να πέσουν στα
χέρια τον Τούρκων

Περιοχή της Αγίας
Τριάδας

Άξονας εκκλησίας - εκκλησίας

Ο ποταμός Αράπιτσα

Περιοχή της
Υπαπαντής του
Χριστού

Χώρος θυσίας
που βρίσκεται
στην γέφυρα
Στουμπάνων
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5.2.2 Χώροι και όρια της περιοχής της Υπαπαντής
Δίπλα στο χώρο της εκκλησίας υπάρχει μία παιδική χαρά με εμβαδόν,
Ε=156,0247m^2. Το εμβαδόν της περιοχής του Ναού είναι, Ε=651,8678m^ και το
συνολικό εμβαδόν είναι, Ε=807,8925m^2. Στην περιοχή της εκκλησία υπάρχει
καθιστικός χώρος με πλαισιωμένη φύτευση και χώρος συγκέντρωσης με σημείο
εστίασης τον Ναό.

Β

Χώροι και όρια της περιοχής της Υπαπαντής

Καθιστικός χώρος με
πλαισιωμένη φύτευση

Πλατεία χώρος
συγκέντρωσης
Παιδική χαρά

Πλατεία χώρος συγκέντρωσης με
σημείο εστίασης τον Ναό
Ανοιχτός προς τον ουρανό

Παιδική χαρά

Το εμβαδόν της
περιοχής του Ναού
είναι, Ε=651,8678m^2
και το εμβαδόν της
παιδικής χαράς είναι,
Ε=156,0247m^2
Το συνολικό εμβαδόν
είναι, Ε=807,8925m^2

Πλατεία χώρος
συγκέντρωσης
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5.2.3 Βλάστηση και μικροκλίμα της περιοχής της Υπαπαντής
Δεν υπάρχει αισθητική και λειτουργικότητα στην βλάστηση. Στον χώρο υπάρχουν
Βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι είναι πάντα ψυχροί. Λόγω της ελάχιστης βλάστησης ο
χώρος χαρακτηρίζεται από κρύους χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Τους
καλοκαιρινούς μήνες τα δέντρα προσφέρουν δροσιά και σκίαση , ακόμα η φύτευση
αυξάνει την αισθητική του χώρου και της εισόδου.

Βλάστηση και μικροκλίμα της περιοχής της Υπαπαντής

Β

Γενικά : δεν υπάρχει λειτουργικότητα στην βλάστηση
Δεν υπάρχει αισθητική

Λόγω της ελάχιστης βλάστησης ο χώρος
χαρακτηρίζεται από κρύους χειμώνες και ζεστά
καλοκαίρια
Βόρειοι άνεμοι
Πάντα ψυχροί
Τα δέντρα προσφέρουν σκίαση και
δροσιά τους καλοκαιρινούς μήνες
Η φύτευση αυξάνει την αισθητική
του χώρου και της εισόδου

Οι ζαρντινιέρες οριοθετούν τον χώρο
συγκέντρωσης μπροστά και δίπλα από τον
Ναό
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5.2.4 Κυκλοφορία και Τοπογραφία της περιοχής της Υπαπαντής
Στον χώρο υπάρχει μία κύρια είσοδος και δύο δευτερεύουσες είσοδοι. Στον χώρο
υπάρχει άξονας οχημάτων. Ακόμα υπάρχουν σκάλες για πρόσβαση στον χώρο και
διάδρομος με κλίση.

Β

Κυκλοφορία και Τοπογραφία της περιοχής της Υπαπαντής
Κύριος άξονας
οχημάτων
Σκάλες για πρόσβαση
στο χώρο
Κύρια είσοδος

Κύριες διαδρομές πεζών

Κόμβοι κυκλοφορίας

Δευτερεύουσα είσοδος

Μονοπάτι με κλίση

Δευτερεύουσα είσοδος
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5.2.5 Θέες και Σημεία εστίασης της περιοχής της Υπαπαντής
Το μοναδικό σημείο εστίασης της περιοχής είναι ο Ιερός Ναός της Υπαπαντής του
Χριστού που δεσπόζει στο χώρο από το 1894. Η κύρια θέα είναι προς το ποταμό
Αράπιτσα.

Β

Θέες και Σημεία εστίασης της περιοχής της Υπαπαντής

Ο ιερός Ναός της Υπαπαντής του
Χριστού δεσπόζει στο χώρο από το 1894

Ο ιερός Ναός της Υπαπαντής

Κύρια θέα προς
τον ποταμό
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5.2.6 Χαρακτήρας και Παρακείμενες χρήσεις της περιοχής της
Υπαπαντής
Ο καθιστικός χώρος έχει πλαισιωμένη φύτευση είναι άνετος, μελαγχολικός και
σκοτεινός υπάρχει ελάχιστη ηλιοφάνεια αλλά συχνή κυκλοφορία του κόσμου. Ο
χώρος συγκέντρωσης είναι φωτεινός και λαμπερός όλες τις εποχές. Είναι ανοιχτός και
καθαρός. Αποτελείται από σκληρά υλικά. Ο Ι.Ν. Υπαπαντής είναι επιβλητικός Ναός
ιστορικής αξίας, ο οποίος κατασκευάστηκε το 1894, η αρχιτεκτονική του είναι,
Αρχαίων Μακεδονικών τάφων.

Χαρακτήρας και Παρακείμενες χρήσεις της περιοχής της Υπαπαντής

Β

Καθιστικός χώρος με πλαισιωμένη
φύτευση
Άνετος
Μελαγχολικός και σκοτεινός
Ελάχιστη ηλιοφάνεια
Συχνή κυκλοφορία κόσμου

Καθιστικός χώρος με
πλαισιωμένη φύτευση

Φωτεινός και λαμπερός όλες τις
εποχές
Ανοιχτός , κεντρικός και καθαρός
Χώρος με σκληρά υλικά
Συχνή κίνηση

Παιδική χαρά

Ι.Ν. Υπαπαντής : Επιβλητικός
Ναός Ιστορικής αξίας
Κατασκευάστηκε το 1894
Η αρχιτεκτονική του είναι ,
Αρχαίων Μακεδονικών τάφων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
6.1 Ιερός Ναός ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
6.2 Προσανατολισμός της περιοχής της Αγίας Τριάδας
Ο Ιερός Ναός της Υπαπαντής βρίσκεται Νοτιοδυτικά και μακριά από το κέντρο
της πόλης και γύρω από την περιοχή μελέτης υπάρχουν παραδοσιακές ιδιωτικές
κατοικίες.

Προσανατολισμός της περιοχής της Αγίας Τριάδας

Ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας βρίσκεται μακριά από το κέντρο της
πόλης και γύρω από την περιοχή μελέτης υπάρχουν παραδοσιακές ιδιωτικές
κατοικίες

Περιοχή Αγίας
Τριάδας
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6.2.1 Σύνδεση των δύο περιοχών
Η σύνδεση των δύο περιοχών, της περιοχής της Υπαπαντής και της Αγίας Τριάδας,
γίνεται με τον ποταμό, ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της πόλης. Όπως
και στο παρελθόν, το 1822, τα γυναικόπαιδα της Νάουσας προτίμησαν να πέσουν
από τον καταρράκτη της Αράπιστας παρά να πέσουν στα χέρια τον Τούρκων.

Β

Σύνδεση των δύο περιοχών

Η σύνδεση των δύο περιοχών γίνεται με τον ποταμό ,
ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της πόλης.
Όπως και στο παρελθόν , το 1822, τα γυναικόπαιδα
της Νάουσας προτίμησαν να πέσουν από τον
καταρράκτη της Αράπιστας παρά να πέσουν στα
χέρια τον Τούρκων

Περιοχή της Αγίας
Τριάδας

Άξονας εκκλησίας - εκκλησίας

Ο ποταμός Αράπιτσα

Περιοχή της
Υπαπαντής του
Χριστού

Χώρος θυσίας
που βρίσκεται
στην γέφυρα
Στουμπάνων
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6.2.2 Χώροι και όρια της περιοχής της Αγίας Τριάδας
Το εμβαδόν της περιοχής του Ναού είναι, Ε=773,0588m^2. Στην περιοχή της
εκκλησία υπάρχει χώρος βλάστησης με σημείο εστίασης και χώρος συγκέντρωσης με
σημείο εστίασης τον Ναό.

Χώροι και όρια της περιοχής της Αγίας Τριάδας

Β
Πλατεία – χώρος συγκέντρωσης με
σημείο εστίασης τον Ναό
Ανοιχτός προς τον ουρανό

Πλατεία – χώρος συγκέντρωσης

Χώρος βλάστησης με σημείο
εστίασης

Χώρος βλάστησης με σημείο
εστίασης

Το εμβαδόν της
περιοχής του Ναού
είναι, Ε=773.0588m^2
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6.2.3 Βλάστηση και μικροκλίμα της περιοχής της Αγίας Τριάδας
Δεν υπάρχει αισθητική και λειτουργικότητα στην βλάστηση. Στον χώρο υπάρχουν
Βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι είναι πάντα ψυχροί. Λόγω της ελάχιστης βλάστησης ο
χώρος χαρακτηρίζεται από κρύους χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Τους
καλοκαιρινούς μήνες τα αειθαλές δέντρα προσφέρουν δροσιά και σκίαση , ακόμα τα
δέντρα, οι μικροί θάμνοι και τα λουλούδια αυξάνουν την αισθητική του χώρου και
της εισόδου.

Βλάστηση και μικροκλίμα της περιοχής της Αγίας Τριάδας
Γενικά : δεν υπάρχει λειτουργικότητα στην βλάστηση
Δεν υπάρχει αισθητική

Βόρειοι άνεμοι
Πάντα ψυχροί

Β

Λόγω της ελάχιστης βλάστησης ο χώρος
χαρακτηρίζεται από κρύους χειμώνες και ζεστά
καλοκαίρια

Τα αειθαλές δέντρα προσφέρουν
σκίαση και δροσιά τους
καλοκαιρινούς μήνες
Τα δέντρα οι μικροί θάμνοι και τα
λουλούδια αυξάνουν την αισθητική
του χώρου και της εισόδου
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6.2.4 Κυκλοφορία και Τοπογραφία της περιοχής της Αγίας Τριάδας
Στον χώρο υπάρχει μία κύρια είσοδος. Υπάρχει άξονας οχημάτων. Ακόμα
υπάρχουν σκάλες για πρόσβαση στον χώρο.

Κυκλοφορία και Τοπογραφία της περιοχής της Αγίας Τριάδας

Β
Κύριες διαδρομές πεζών

Κύριος άξονας
οχημάτων

Σκάλες για πρόσβαση
στο χώρο

Κόμβοι κυκλοφορίας

Κύρια είσοδος
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6.2.5 Θέες και Σημεία εστίασης της περιοχής της Αγίας Τριάδας
Το ένα σημείο εστίασης της περιοχής είναι ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας που
δεσπόζει στο χώρο από το 1890. Τα άλλα σημεία εστίασης είναι τα δύο κυπαρίσσια
στο χώρο πρασίνου τα οποία δεσπόζουν και κεντρίζουν τον επισκέπτη. Η κύρια θέα
είναι προς το ποταμό Αράπιτσα.

Θέες και Σημεία εστίασης της περιοχής της Αγίας Τριάδας

Β

Κύρια θέα προς
τον ποταμό

Ο ιερός Ναός Αγίας Τριάδας δεσπόζει
σο χώρο από το 1890

Τα δύο κυπαρίσσια στο χώρο
πρασίνου δεσπόζουν και κεντρίζουν
τον επισκέπτη

Ο ιερός Ναός Αγίας Τριάδας

- 70 -

6.2.6 Χαρακτήρας και Παρακείμενες χρήσεις της περιοχής της Αγίας
Τριάδας
Ο χώρος πρασίνου είναι φωτεινός και λαμπερός, με πλαισιωμένη φύτευση και
κυπαρίσσια που εντυπωσιάζουν. Ο χώρος συγκέντρωσης είναι φωτεινός και λαμπερός
όλες τις εποχές. Είναι ανοιχτός και καθαρός. Αποτελείται από σκληρά υλικά. Και
υπάρχει συχνή κίνηση του κόσμου. Ο Ι.Ν. Αγίας Τριάδας είναι επιβλητικός Ναός
ιστορικής αξίας, ο οποίος κατασκευάστηκε το 1890 και αναπαλαιώθηκε 14/05/07.

Χαρακτήρας και Παρακείμενες χρήσεις της περιοχής της Αγίας Τριάδας

Β
Ι.Ν. Αγίας Τριάδας: Επιβλητικός
Ναός Ιστορικής αξίας
Κατασκευάστηκε το 1890 και
αναπαλαιώθηκε 14/05/07
Φωτεινός και λαμπερός όλες τις
εποχές
Ανοιχτός , κεντρικός και καθαρός
Χώρος με σκληρά υλικά
Συχνή κίνηση

Χώρος με πλαισιωμένη

Φωτεινός και λαμπερός
Χώρος με πλαισιωμένη φύτευση,
κυπαρίσσια που εντυπωσιάζουν

Φωτεινός και λαμπερός
Χώρος με πλαισιωμένη φύτευση,
κυπαρίσσια που εντυπωσιάζουν
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Χώρος με πλαισιωμένη

Περιορισμοί και δυνατότητες των περιοχών
Οι περιοχές έχουν κάποιους περιορισμούς και κάποιες δυνατότητες που θα τις
αναφέρουμε παρακάτω.
Οι περιορισμοί είναι, ότι η άμεση σύνδεση των περιοχών είναι δύσκολη επειδή
χωρίζονται από το ποτάμι. Ένας άλλος περιορισμός είναι ότι γύρο από τους χώρους
υπάρχουν πολυκατοικίες, οι οποίες δημιουργούν την αίσθηση εγκλεισμού. Μόνο η
βόρεια πλευρά της περιοχής της Αγίας Τριάδας και η νότια πλευρά της περιοχής της
Υπαπαντής είναι ανοιχτές και έχουν θέα στο ποτάμι. Και υπάρχει ελάχιστη
βλάστηση.
Οι δυνατότητες είναι, ότι το ποτάμι με την κίνηση και τον ήχο προσφέρει τη
δυνατότητα δημιουργίας δυνατών εικόνων. Υπάρχει παιδική χαρά δίπλα στον χώρο
και δεν υπάρχει έντονη κυκλοφορία οχημάτων. Η ιστορία και η ιερότητα των χώρων
είναι δύο σημαντικές δυνατότητες. Και δεν υπάρχει άμεση αλλά οπτική σύνδεση.

Θέες προς το ποτάμι

Ο καταρράκτης που
βρίσκεται στην γέφυρα
Στουμπάνων

Στην γέφυρα στα Μπατάνια ,
αριστερά βρίσκεται η Αγία
Τριάδα και δεξιά η Υπαπαντή
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Θέες προς το ποτάμι

Όψη του ποταμού
από την γέφυρα
Στουμπάνων

Ο ποταμός
Αράπιτσα

Όψη του
ποταμού
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Υλικά επικάλυψης

Ξύλο - ραμποτέ

Ακανόνιστη πέτρα
Πουρόπετρα

Τούβλο και
σιδερόπετρα

Σκυροκονίαμα
Πουρόπετρα

Πυρότουβλο
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Πουρόπετρα και τούβλο

Τα συμπεράσματα
Οι χώροι πρέπει να επικοινωνούν και να υπάρχει σύνδεση του έργου με τις γύρο
περιοχές και εύκολη πρόσβαση στο χώρο από τους περίοικους. Αυτό θα
πραγματοποιηθεί με την δημιουργία γεφυρών και με πεζογέφυρες. Η δημιουργία
θέσεων θέας προς τον ποταμό είναι ακόμα ένας τρόπος επικοινωνίας.
Πρέπει να αναδειχτεί η παράδοση της περιοχής, αυτό θα πραγματοποιηθεί με τη
τοποθέτηση ερμηνευτικών πινακίδων οι οποίες θα βοηθήσουν να εκπαιδευθεί και να
εξηγήσει την ιστορική σημασία του χώρου στον επισκέπτη. Ακόμα θα τοποθετηθούν
και διάφορα ιστορικά στοιχεία που συνδέουν τον χαρακτήρα του χώρου .
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα είναι: η δημιουργία
καταστρωμάτων παρατήρησης, πεζογέφυρες, η τοποθέτηση έγχρωμου σκυροδέματος
πλακοστρώσεις, η δημιουργία σιντριβανιού ή κάποιας άλλης κατασκευής με νερό, η
διαμόρφωση της παιδικής χαράς, η τοποθέτηση ερμηνευτικής σήμανσης η οποία θα
βοηθήσει στην εκπαίδευση και στο να εξηγήσει την ιστορική σημασία του χώρου
στον επισκέπτη. Δημιουργία χώρου στάθμευσης, τοποθέτηση καλλωπιστικών
δένδρων και τα φυτών τα οποία θα παρέχουν πολλά εποχιακά χρώματα. Θα πρέπει να
τοποθετηθούν διακοσμητικά παγκάκια, φωτισμός , καθώς και διάφορα ιστορικά
στοιχεία που θα συνδέουν τον χαρακτήρα του χώρου.

Σχέδιο οργάνωσης του ποταμού Elkhart στην πόλη Elkhart, Indiana

Το σχέδιο οργάνωσης για
τον ποταμό προβλέπει
σύνδεση του έργου με τις
γύρο περιοχές και εύκολη
πρόσβαση στο χώρο από
τους περίοικους. Το έργο
περιλαμβάνει επίσης
βελτίωση των διαδρόμων
στην άκρη του ποταμού ,
δημιουργία καταστρωμάτων
παρατήρησης, πεζογέφυρες,
βελτίωση των καθισμάτων,
έγχρωμο σκυρόδεμα
πλακοστρώσεις,
σιντριβάνια, παιδική χαρά,
ερμηνευτική σήμανση.
(http://www.lehmanandlehm
an.com/projects/sitedevelop
mentRiverwalkCommonsMaster
Plan.htm)
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Καθιστικά

Ερμηνευτική σήμανση

Σχέδιο οργάνωσης του ποταμού DuPage στην πόλη Plainfield

Σύνδεση της περιοχής με το
χώρο, δημιουργία γέφυρας και
πεζόδρομου.
Η περιοχή έχει καθαριστεί και
έχει κατασκευή παρκινγκ,
δημιουργία θέσεων θέας προς
τον ποταμό.
(http://www.plainfieldriverfront
.com/masterplan.html)

Θέσεις θέας προς τον ποταμό

Γέφυρα-πεζογέφυρα

Σχέδιο οργάνωσης του σιδηροδρομικού σταθμού στην πόλη Hartford

Δημιουργία χώρου στάθμευσης μεταξύ του
σταθμού και το πάρκου για να φιλοξενήσει τις
δύο δραστηριότητες. Τοποθέτηση δέντρων και
φωτισμού θα ενισχύσει τον κεντρικό χώρο
στάθμευσης. Το πάρκο είναι αυτόνομο, είναι
κλεισμένο με ένα διακοσμητικό φράχτη, και έχει
ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω μιας διακοσμητικής
πύλης. Ερμηνευτικές πινακίδες θα βοηθήσουν να
εκπαιδευθεί και να εξηγήσει την ιστορική
σημασία του χώρου στον επισκέπτη. Το πάρκο
διαθέτει ειδικές πλάκες διαφορετικού πλάτους
για άμεση ροή και την παροχή ευκαιριών για τα
παιδιά να εξερευνήσουν το χώρο. Τα
καλλωπιστικά δένδρα και τα φυτά θα παρέχουν
πολλά εποχιακά χρώματα. Ένα ανάχωμα πηλού
και γκαζόν θα δημιουργήσει ένα ανοικτό χώρο
παιχνιδιού για τα παιδιά. Θα τοποθετηθούν
διακοσμητικά παγκάκια, φωτισμός , καθώς και
διάφορα ιστορικά στοιχεία που συνδέουν τον
χαρακτήρα του χώρου.
(http://www.windsorlockspreservation.com/sitepl
an.html)
Παιδική χαρά
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΥΝΘΕΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
7.1 Ιδέα Σχεδιασμός Μελέτη-Ανάλυση
Η περιοχή μελέτης είναι μέσα στο χώρο των δύο εκκλησιών. Η ανάγνωση του
τόπου και των στοιχείων που τον συνθέτουν (ο κενός χώρος, το έντονο ανάγλυφο),
καθώς και η αντίθεση ανάμεσα στο σκληρό αστικό τοπίο και εσωτερικό κενό
αποτελούν το πλαίσιο διαμόρφωσης της κεντρικής ιδέας.
Η ιδέα έγινε με βάση το γεγονός ότι στην περιοχή βρίσκονται οι εκκλησιές. Ο
χώρος θα πρέπει να είναι λειτουργικός άλλα και να αποφεύγετε η μονοτονία.
Προτάθηκαν κατασκευές μέσα στο χώρο όπου θα διευκολύνουν τους ανθρώπους
που χρησιμοποιούν τον χώρο, η έκταση της περιοχής της Υπαπαντής είναι
651,8678m^2 και η έκταση της περιοχής της Αγίας Τριάδας είναι 773,0588m^2.
Έγινε διαμόρφωση της παιδικής χαράς που υπάρχει στο χώρο της περιοχής της
Υπαπαντής και η έκταση της είναι 156,0247m^2.
Κατασκευάστηκε αερογέφυρα και τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα προστασίας
πεζών στην αερογέφυρα και έγινε κατασκευή πεζοδρομίων άλλα και σκαλοπατιών
όπου χρειαζόταν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ανθρώπων. Ακόμη
δημιουργήθηκαν θέσεις θέας για τους επισκέπτες και χώροι με ερμηνευτική σήμανση.
Οι σκάλες είναι απαραίτητες για την εξαγορά υψομετρικών διαφορών.
Διαμορφώνονται στο φυσικό έδαφος ή είναι ελεύθερης στήριξης.
Το σχέδιο φαίνεται παρακάτω.
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Στην περιοχή των εκκλησιών χρειάζεται περισσότερη φύτευση, δημιουργία
χώρων με πινακίδες επιμόρφωσης και δημιουργία καθιστικών χώρων. Προτείνετε
αερογέφυρα για την διευκόλυνση των κατοίκων και των επισκεπτών.
Η ιδέα του σχεδιασμού φαίνετε παρακάτω με κάποιες φωτογραφίες.
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7.2 Η παιδική χαρά της περιοχής
Στην παιδική χαρά έγινε μία διαδρομή αυξήθηκε η φύτευση και τοποθετήθηκαν
καινούρια παιχνίδια.
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Προτεινόμενα υλικά
Η λεπτομερής μελέτη των υλικών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές παραδόσεις, την κλίμακα, τη συμμόρφωση με τις λειτουργικές απαιτήσεις κ.λ.π. Είναι πολύ
σημαντικό να γνωρίζουμε με ποιο τρόπο ο εξοπλισμός θα αλλοιωθεί με την έκθεση του
στις καιρικές συνθήκες, πώς θα φθαρεί και πώς θα αντιδράσει στις τοπικές συνθήκες. Η
κατασκευή του εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων απαιτείται να είναι υψηλής ποιότητας.
Θα πρέπει να απουσιάζουν παντελώς οι σκλήθρες του ξύλου, οι αιχμηρές γωνίες κ.λ.π. Οι
εκτεθειμένες επιφάνειες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στις εκδορές και στη διάβρωση, θα
πρέπει επίσης να αντέχουν στη φθορά ειδικά στις θέσεις καθίσματος.

Καθιστικά. Χρησιμεύουν για να επιτρέπουν στους πεζούς να
ξεκουράζονται ή να απολαμβάνουν τη θέα, τη σκιά κ.λ.π.

Δοχεία απορριμμάτων. Είναι απαραίτητα στις αστικές περιοχές. Θα
πρέπει να μπορούν να δέχονται υπολείμματα τροφών και ποτών, χαρτιού, κ.α.

Κιγκλιδώματα προστασίας πεζών. Τα κιγκλιδώματα
χρησιμοποιούνται για να προστατεύουν τους πεζούς που διασχίζουν την αερογέφυρα
να μην πέσουν.
Πλακόστρωτα
Οι πλακοστρώσεις στους κήπους της σημερινής μορφής είναι απαραίτητα
διακοσμητικά στοιχεία. Από λειτουργική άποψη τα πλακόστρωτα διευκολύνουν την
προσπέλαση και την κυκλοφορία σε ένα χώρο, δεν απαιτείται πολύ συντήρηση και
διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα (Σπιτάλας Ν. 2000).
Υλικά επίστρωσης και επιλογές
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία υλικών επίστρωσης. Η επιλογή του υλικού, το σχέδιο και
ο τρόπος που θα κατασκευαστεί ένα πλακόστρωτο θα πρέπει να βρίσκεται σε αρμονία
με το χαρακτήρα του χώρου και ιδιαίτερα με την ιδιομορφία της θέσης όπου θα
εγκατασταθεί.
Γενικά πρέπει να αποφεύγονται πλάκες που γλιστρούν καθώς και οι πολύ
ανοιχτόχρωμες.
Όταν χρησιμοποιείται για το πέρασμα περιπάτων αρκεί η εγκατάσταση του πάνω
σε δύο επάλληλα στρώματα από αμμοχάλικο κάτω και από 3α και πάνω.
Σε μικρή κλίμακα χρησιμοποιούνται για επιστρώσεις μικρών καθιστικών η
δρόμων, τα συμπαγή τούβλα. Το χρώμα τους (κεραμιδί) δένει ιδιαίτερα με το πράσινο
του χλοοτάπητα (Σπιτάλας Ν. 2000).
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Τύποι πλακοστρώσεων
Ο πιο διαδομένος τύπος είναι τα ιαπωνικά βήματα. Είναι ελικοειδές μέσα σε
χλοοτάπητα ή ανάμεσα από θάμνους, που θυμίζει φυσικό μονοπάτι.
Σχηματίζεται από μια σειρά ακανόνιστες ή ορθογωνισμένες πλάκες που απέχουν
μεταξύ τους, όσο είναι το μήκος ενός περιπατητή.
Οι ακανόνιστες πλάκες διαμορφώνονται πλακόστρωτα αγροτικού τύπου, στα
οποία δίνουν έντονο χαρακτήρα, όταν είναι μεγάλες και χωρίς επιμήκεις οξείες
γωνίες.
Οι κανονικές πλάκες σχηματίζουν διάφορες συνθέσεις, από τις οποίες οι πιο
χαρακτηριστικές είναι του Αγγλικού τύπου το οποίο είναι πλακόστρωτο με
ορθογωνισμένες πλάκες κανονικού μεγέθους και του Αρχαϊκού τύπου το οποίο είναι
πλακόστρωτο με πλάκες διαφόρων μεγεθών, κομμένες λιγότερο ή περισσότερο
κανονικά τοποθετημένες σε παράλληλες σειρές με αρμούς παράλληλους μόνο προς
την μια κατεύθυνση.
Κατά την πλακόστρωση πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο τέλειο στρώσιμο
του υλικού και την επιμελημένη τοποθέτηση των πλακών, ώστε να διαμορφωθεί
ομοιόμορφο επίπεδο, χωρίς βυθίσματα ή εξάρσεις που δυσκολεύουν το βάδισμα.
Επίσης θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην τέλεια κατά το δυνατόν
εφαρμογή των πλακών μεταξύ τους, χωρίς πλατύς αρμούς, ώστε μετά την
αρμολόγηση το τσιμεντοκονίαμα μόλις να διακρίνεται. (Σπιτάλας Ν. 2000).
Τα υλικά επίστρωσης που προτείνονται για την περιοχή μελέτης είναι:

Χυτό δάπεδο
Με σχέδιο και χρώμα

Χαλίκι πολύχρωμο

Πέτρα για παρτέρια
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Πλάκες επίστρωσης
σε διάφορα χρώματα
(άσπρο και ώχρα)

Ακανόνηστες πλάκες
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Το ξύλο
Είδη ξύλων
Το ξύλο προέρχεται από τα φυτά. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ως προς την εμφάνιση,
το χρώμα, την ελαστικότητα, την σκληρότητα, κτλ.
Είναι υλικό που χρειάζεται προστασία, όταν χρησιμοποιείται σε υπαίθριους
χώρους. Διακρίνεται σε δύο κατηγορίες στο μαλακό και στο σκληρό ξύλο. Το μαλακό
προέρχεται από τα κωνοφόρα δένδρα και είναι οικονομικά στην αγορά και εύκολα
στην κατεργασία και τα σκληρά από οξιά, μαόνι, τικ και την βελανιδιά τα οποία είναι
λιγότερο χρησιμοποιούμενα και πιο ακριβά.
Το ξύλο προσφέρεται στην στρογγυλή ξυλεία η οποία είναι σε κορμούς με
αποφλοίωση μόνο πελεκήτη, η πριστή ξυλεία και οι καπλαμάδες τα οποία είναι λεπτά
φύλλα ξύλου που χρησιμοποιούνται ως τελικές επιφάνειες επίπλων.
Το ξύλο διακρίνεται από την σκληρότητα, την μηχανικά αντοχή, την
ελαστικότητα, την υγροσκοπικότητα και την συστολή.
Στην περιοχή μελέτης προτείνεται η τοποθέτηση ξύλου στα καθιστικά. Το είδος
του ξύλου που θα τοποθετηθεί στα καθιστικά φαίνεται παρακάτω. (Σπιτάλας Ν.
2000).
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7.3 Σχέδιο Γενικής Διατομής
Η τομή είναι χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας. Περιγράφει την ιδέα του σχεδίου,
κόπτοντας διαμέσου κάποια τμήματα, εκθέτοντας τα κατασκευαστικά στοιχεία.
Χρησιμοποιείτε σε σχέδιο, όψη η σε τρισδιάστατα σχήματα. Είναι η κάτοψη του
σχεδίου η οποία χρησιμοποιείται για περισσότερες λεπτομέρειες στην εδαφοκάλυψη,
στα πλακόστρωτα η στην βλάστηση.
Είναι απαραίτητες για να κατανοήσουμε την περιοχή, για να αποδώσουμε την
μορφή της γης με διαφορετικά υψόμετρα και με αλλαγές των επιπέδων, αποδίδετε η
μορφή της βλάστησης, η χωροταξική διαμόρφωση και οι κατασκευαστικές
λεπτομέρειες και γενικά μπορεί κάποιος να κατανοήσει των χώρο.
Παρακάτω υπάρχει το σχέδιο με τις τομές από την περιοχή μελέτης. Στην τομή ΑΑ’ είναι η εκκλησία Υπαπαντή, η παιδική χαρά και ο ποταμός, στην τομή Β-Β’ είναι
ο καθιστικός χώρος της περιοχής της Υπαπαντής και ο χώρος με τις πινακίδες
επιμόρφωσης, στην τομή Γ-Γ’ είναι η αερογέφυρα και ο χώρος με τις πινακίδες
επιμόρφωσης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας και στην τομή Δ-Δ’ είναι η φύτευση
στην περιοχή της Αγίας Τριάδος.
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7.4 Σχέδιο Φύτευσης
Η φύτευση ανήκει στο περιβάλλον. Δένει με την λειτουργικότητα, συνδυάζει τις
κατασκευές με το περιβάλλον και αποκαθιστά ζημιές σε οικοσυστήματα
δημιουργώντας άνετους χώρους, φιλόξενους και ελκυστικούς.
Γενικά θα πρέπει να υπάρχει κάποια φυτοπροστασία καθώς μύκητες και έντομα
μπορούν να προσβάλλουν τα φυτά. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την
απομάκρυνση του φύλλου η του κλαδιού που προσβλήθηκε αλλά και με το πλύσιμο
του φυτού ραντίζοντας με καθαρό νερό για μεγαλύτερες προσβολές. Τα φυτοφάρμακα
αν και πρέπει να αποφεύγονται θα πρέπει σε σοβαρές καταστάσεις να χρησιμοποιούνται
μετά από συμβουλή ειδικού γεωτεχνικού.
Για να προστατευθούν τα δένδρα από ανέμους ή βανδαλισμούς, χρειάζονται
ξύλινα ή μεταλλικά στηρίγματα, τουλάχιστον όταν τα δένδρα είναι νεαρά. Το κλάδεμα
πρέπει να διατηρεί ένα ανοιχτό σχήμα που να επιτρέπει την ανάπτυξη της κόμης, όχι
μόνο στα περιφερειακά άκρα των κλαδιών, αλλά και στο εσωτερικό του δένδρου.
Το δένδρο που θα επιλεχθεί για κάθε περίπτωση επηρεάζεται από το διαθέσιμο
έδαφος για τη φύτευση του εάν ο χώρος είναι περιορισμένος, πρέπει να προτιμούνται
μικρά δένδρα, ειδάλλως απαιτούνται τακτικά κλάδεμα για να διατηρείται η ισορροπία
του ριζικού συστήματος και της κόμης της. Εκεί όπου υπάρχει άφθονος χώρος,
συνιστώνται μεγαλύτερα δένδρα με παχύ κορμό, γιατί δίνουν επιβλητική όψη σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Τα μεγάλα δένδρα εξάλλου, έχουν περισσότερες
πιθανότητες να επιβιώσουν μέσα στα κτίρια και τα αυτοκίνητα.
Τα δένδρα φυτεύονται σ ε γραμμές για φράκτες, σε ομάδες (συνήθως σε
περιττό αριθμό) δένδρα του ίδιου είδους σε κάθε ομάδα.
Η φύτευση γίνεται σε ελεύθερα σχήματα και σε αποστάσεις ανάλογες των
απαιτήσεων των φυτών και των επιδιώξεων μας.
Γενικά τα δένδρα φυτεύονται σε απόσταση: 8-12 μ. όταν το τελικό ύψος του
φθάνει πάνω από 15 μ, 7-10 μ. όταν το τελικό ύψος του φθάνει από 10-15 μ. και
τέλος 5-7 μ. όταν το τελικό ύψος του φθάνει από 5-10 μ. Θα πρέπει να παίρνουμε
υπόψη τη διάμετρο κόμης, το ύψος της κόμης, το ριζικό σύστημα, η διατομή
δένδρου, η ταχύτητα ανάπτυξης δηλαδή το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να
φτάσει το δένδρο σε επιθυμητό μέγεθος και να αποκτήσει την επιθυμητή μορφή και
η αναμενόμενη αισθητική επίδραση.
Στην περιοχή μελέτης επιλέχθηκαν είδη τα οποία αντέχουν στο κλίμα της
Νάουσας. Από τη βλάστηση που κυριαρχεί παρατηρείται η παραμεσόγεια ζώνη
βλάστησης. Στο σχέδιο φύτευσης θα πρέπει να καθορίζεται το είδος και η ποιότητα
της συντηρήσεως που απαιτείται.

- 85 -

Παρακάτω διακρίνεται το σχέδιο φύτευσης.
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Τα είδη που προτείνονται για την περιοχή μελέτης είναι:
Δένδρα

Μanolia gradiflora(Μανώλια). Αειθαλές δένδρο με γυαλιστερά πράσινα φύλλα
και μεγάλα, λευκά, αρωματικά άνθη, το Μάιο και Ιούνιο. Φυτεύονται μεμονωμένα,
σε ομάδες και δενδροστοιχίες.

Acer campestre (Σφενδάμι Πεδινό): Μικρό φυλλοβόλο δένδρο με σκούρο
πράσινο φύλλωμα που κοκκινίζει το φθινόπωρο. Μέγιστο ύψος 8 μέτρα.

Θάμνοι

Photinia glabra(Φωτίνια). Είναι αειθαλής θάμνος. Το ύψος του φυτού μπορεί
να φτάσει και τα 5 m. Τα μεγάλα, γυαλιστερά φύλλα της αποκτούν κόκκινο χρώμα
την άνοιξη.
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Pittosporum tobira(Αγγελική). Χαμηλός θάμνος με μεγάλα φύλλα. Την άνοιξη
έχουν λευκά αρωματικά άνθη. Πολλαπλασιάζονται με σπόρους και μοσχεύματα.
Εδαφοκαλυπτικά

Rosmarina officinalis(Δενδρολίβανο).Φυτεύονται σε βραχόκηπους, για
εδαφοκάλυψη, σε μπορντούρες και γλάστρες. Πολλαπλασιάζονται εύκολα με
μοσχεύματα όλο το χρόνο. Σπάνια προσβάλλονται από ασθένειες.

Cotoneaster horizontalis (Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο). Φυλλοβόλος
οριζοντιόκλαδος θάμνος με μεμονωμένους κόκκινους καρπούς πάνω στα γυμνά
κλαδιά. Τα φύλλα του γίνονται έντονα κόκκινα το φθινόπωρο, ενώ στο τέλος της
άνοιξης έχει λευκά άνθη.

- 88 -

Καλλωπιστικά

Begonia semperflorens (Βιγόνια). Υπάρχουν πάνω από 1000 διαφορετικά είδη
βιγόνιας. Ανήκουν στην οικογένεια των ουλμιδών και κατάγονται από την τροπική
ζώνη.

Chrysanthemum morifolium (Χρυσάνθεμο). Λευκά άνθη, με κίτρινο δίσκο
ανεμώνης, από τα μέσα του καλοκαιριού ως τις αρχές του φθινοπώρου.

Geranium robertianum (Γεράνι). Ανήκει στην οικ. των Geraniaceae, της τάξης
των Geraliales. Είναι πολυετής πόα με ύψος 50-70 εκ. Ο βλαστός παραμένει
τρυφερός και σχηματίζει πολλές διακλαδώσεις. Tα φύλλα έχουν το χαρακτηριστικό
άρωμα του πελαργόνιου, χρώμα ανοικτό πράσινο, μήκος μέχρι 10 εκ., με δαντελωτά
χείλη. Το χρώμα των ανθέων είναι ανοικτό ερυθρο-ιώδες.

Hyacinthus orientalis (Ζουνπούλι). Το ζουμπούλι ανήκει στην εικογένεια των
λειριιδών. Κατάγεται από τον Μεσογειακό χώρο. Έχουν ευωδιαστά άνθη σε όρθιες
πυκνές βοτρυοειδείς ταξιανθίες.
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Χλοοτάπητας
Στο φυτευτικό σχέδιο προτείνετε και εγκατάσταση χλοοτάπητα. Γενικά στην
Αρχιτεκτονική Τοπίου ο χλοοτάπητας χρησιμοποιείτε για να καλύψει την επιφάνεια
του εδάφους, με σκοπό την ολοκληρωμένη εμφάνιση ενός τοπίου με διάφορα
στοιχεία όπως για παράδειγμα πλακόστρωτα που συνδέονται ικανοποιητικά,
εξυπηρετώντας τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και λειτουργίες του, δημιουργώντας
συνδυασμούς και αντιθέσεις χρωμάτων, σχημάτων, υφής και διαστάσεων με
αποτέλεσμα την εμφάνιση γραφικών τοπίων. Καθοριστικό ρόλο για την επιλογή των
σπόρων του χλοοτάπητα παίζουν οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, το
μικροκλίμα του τόπου, η λειτουργία του και οι δυνατότητες συντήρησής του.
Στην περιοχή μελέτης επιλέχθηκε μίγμα 21 SPECIAL – OASIS το οποίο
παραμένει πράσινο όλο το χρόνο, έχει γρήγορη εγκατάσταση και καλή αντοχή στο
πάτημα, στην ξηρασία, το κρύο και στις ασθένειες.
Εποχή σποράς Άνοιξη – Φθινόπωρο
Ποσότητα 40 – 50 Kgr/Στρέμμα
30% Lolium perenne Tove
50% Festuca rubra rubra Echo
5% Festuca avina Ridu
10% Festuca rubra commutate Tatjana
5% Poa pratensis Sobra

Lolium perenne Tove
Festuca rubra commutate Tatjana

Festuca avina Ridu
Festuca rubra rubra Echo
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Poa pratensis Sobra

7.5 Σχέδιο Άρδευσης
Άρδευση είναι η παροχή ποσότητας του νερού στα φυτά, μέσω του εδάφους,
προκειμένου να έχουν σωστή και υγιή ανάπτυξη. Ένα σχέδιο άρδευσης είναι πολύ
σημαντικό για την επιβίωση των φυτών.
Το πότισμα είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την ανάπτυξη των
φυτών και του χλοοτάπητα . Απαιτεί όμως χρόνο που μπορεί να είναι αρκετά μεγάλος
ανάλογα με το μέγεθος του χώρου, γνώσεις για τις ανάγκες κάθε φυτού σε νερό και
χρήμα .Το αυτόματο πότισμα τοποθετείται για να μας λύσει αυτά τα προβλήματα .
Πρέπει να λάβουμε υπ 'όψιν μας ότι τα φυτά πρέπει να ποτίζονται σε διαφορετική
στάση ποτίσματος από το γκαζόν ,τα σκιερά μέρη σε διαφορετική στάση από τα
φωτεινά μέρη ,να υπάρχει κεντρική ηλεκτροβάνα στο δίκτυο για ασφάλεια σε τυχόν
διαρροές και πολλά αλλά στοιχεία που θα βρείτε στην τεχνική περιγραφή του
αυτόματου ποτίσματος που σας παραδίνουμε με την προσφορά .
Μέχρι το δένδρο να ριζώσει καλά (1-3 έτη) μετά από τη φύτευση χρειάζεται καλό
πότισμα. Μετά δε χρειάζεται πολύ πότισμα ώστε να αναγκασθούν οι ρίζες ψάχνοντας
νερό να πάνε βαθιά. Οι θάμνοι και τα ποώδη χρειάζονται κανονικό πότισμα.
Στην περιοχή μελέτης έχουν τοποθετηθεί ηλεκτροβάνες, παροχές νερού,
εκτοξευτήρες στατικού τύπου, ηλεκτρονικός προγραμματιστής και βάνα ασφάλειας
στα δένδρα, στα φυτά και στο χλοοτάπητα. Έχουν τοποθετηθεί δυο μεγέθη αγωγών
άρδευσης Φ25 και Φ32.
Τα δένδρα ποτίζονται με στάγδην άρδευσης ενώ ο χλοοτάπητας με εκτοξευτήρες
στατικού τύπου.
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7.6 Σχέδιο Φωτισμού
Η φωταγώγηση του χώρου ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν. Το πρώτο είδος
ηλεκτρικού φωτισμού ήταν ηλεκτρικού τόξου.
Παλιότερα ο φωτισμός εξωτερικών χώρων εστιαζόταν περισσότερο στον
λειτουργικό σκοπό που εξυπηρετούσε παρά στον χαρακτήρα, στο στυλ, ή στην
συγκεκριμένη ατμόσφαιρα που δημιουργούσε. Σήμερα ένα σχέδιο φωτισμού αποτελεί
ένα εξίσου λειτουργικό όσο και αισθητικό εγχείρημα υψηλού επιπέδου. Ο φωτισμός
μπορεί να αναδείξει σχεδιαστικά στοιχεία, να προσφέρει ποιοτικές στιγμές
ευχαρίστησης, να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας και της προστασίας και
να αλλάζει τη διάθεση του ανθρώπου αλλά και την οπτική του ικανότητα. Με τις
νέες τεχνολογίες υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιηθεί κάθε ιδέα φωτισμού.
Ο φωτισμός του εξωτερικού χώρου είναι ένα θέμα βαρυσήμαντο, εξαιτίας του
αισθητικού αποτελέσματος που παρέχει. Όταν μελετάται ο φωτισμός ενός υπαίθριου
χώρου, απαιτείται προσεκτική εξέταση των χρωμάτων, του επιπέδου και της θέσης
φωτισμού.
Υπάρχουν πολλά είδη όπως διακοσμητικός φωτισμός ο οποίος αναδεικτύει τα
χαρακτηριστικά στο χώρο, ο λειτουργικός φωτισμός ο οποίος χρησιμοποιείτε για
ασφάλεια, ο φωτισμός περιοχής, ο φωτισμός εργασιών, και ο φωτισμός για εκδήλωση
και κοινωνικές εκδηλώσεις.
Κατά την διάρκεια της ημέρας ο ήλιος φωτίζει όλα τα χαρακτηριστικά του
εξωτερικού χώρου. Κατά την διάρκεια της νύχτας όμως ο φωτισμός
προγραμματίζεται και σχεδιάζεται ώστε να αναδειχθούν τα επιθυμητά στοιχεία όπως
για παράδειγμα μια κατασκευή η ένα δένδρο το οποίο έχει κάποια αισθητική αξία
άλλα να καλυφθούνε κάποια στοιχεία τα οποία είναι ανεπιθύμητα. Με έναν
πετυχημένο σχεδιασμός ο χώρος φαίνεται πιο φυσικός παρά τεχνητός.
Όταν κάνουμε ένα σχέδιο φωτισμού θα πρέπει να αποκρύψουμε την πηγή του
φωτός καθώς δεν θέλουμε να αναδείξουμε τα φωτιστικά σώματα άλλα το ίδιο το φως.
Επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε τον υπερβολικό φωτισμό. Λιγότερη ποσότητα
μπορεί να δημιουργήσει όμορφα μοτίβα. Μερικά είδη φυτών αλλά και κατασκευές
απορροφούν φως γι’ αυτό τα συγκεκριμένα χρειάζονται υψηλότερες στάθμες
φωτισμού για να αναδειχθούν.
Πριν αρχίσουμε να σχεδιάζουμε τις ιδέες μας θα πρέπει να καταγράψουμε τα
θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του χώρου, θα πρέπει να δούμε αν στο χώρο υπάρχει
κάτι αισθητικής αξίας το οποίο θα πρέπει να το αναδείξουμε με τον φωτισμό και θα
πρέπει να καταγράψουμε τα σχήματα, τα χρώματα καθώς και τις υφές των φυτών και
των κατασκευών.
Τα φωτιστικά των δρόμων βελτιώνουν τη γενική στάθμη φωτισμού, τόσο για τους
οδηγούς όσο και για τους πεζούς. Μειώνουν τους κινδύνους της οδήγησης, ενώ
παράλληλα αυξάνουν την ασφάλεια και την ορατότητα των δρόμων. Γι' αυτόν το λόγο η
θέση τους πρέπει να μελετάται σε σχέση και με τα δέντρα ή άλλα στοιχεία του δρόμου.
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Τεχνικές φωτισμού για τα φυτικά είδη
Η τεχνική που χρησιμοποιείτε συχνά για τα φυτικά είδη είναι από κάτω προς τα
πάνω. Θα πρέπει να γίνει προσεκτική μελέτη για το ποιο δένδρο θα φωτιστεί και πως.
Αν για παράδειγμα θέλουμε να αναδείξουμε ένα δένδρο με αισθητική αξία το οποίο
όμως δεν είναι η καλύτερη επιλογή θα πρέπει να το φωτίσουμε από εκείνη την
πλευρά στην οποία δεν έχει κάποια πταίσματα στην δομή.
Μια άλλη τεχνική είναι από πάνω προς τα κάτω. Έτσι αναδεικνύουμε τα
καθιστικά, τον χλοοτάπητα και γενικά τα χαρακτηριστικά του χώρου.
Γενικά μπορούν τα είδη να φωτιστούν από πλάγια η από μπροστά, να υπάρχει
διαφορετική ένταση φωτισμού και αναδεικνύονται καλύτερα όταν φωτίζονται από
χαμηλά, με σποτ, φώτα έμμεσου φωτισμού εγκιβωτισμένα στο δάπεδο ή φώτα
κατευθυνόμενου φωτισμού.
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Παρακάτω διακρίνεται το σχέδιο φωτισμού της περιοχής μελέτης

Στο παραπάνω σχέδιο οι λαμπτήρες που θα μπουν είναι για τα χαμηλά φωτιστικά
με ύψος 0,40 μέτρα λαμπτήρες πυράκτωσης χαλαζία με τύπο PAR και είναι και
λαμπτήρες υψηλής πιέσεως νατρίου τα οποία θα τοποθετηθούν στο των θέσεων θέας.
Τα φωτιστικά που θα μπουν στο χώρο δεν θα πρέπει να είναι στην γραμμή του
ορίζοντα. Το ύψος τους θα πρέπει να είναι είτε πάνω είτε κάτω από την γραμμή του
ορίζοντα. Παρακάτω φαίνονται τα είδη των φωτιστικών που θα χρησιμοποιηθούν.
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Φωτιστικά
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7.7 Προϋπολογισμός
Τιμές Σκληρών Υλικών – Φυτών Παιδικής χαράς:
Είδος /Προϊόν
Ακανόνιστη πέτρα
Τσιμέντο χαρτ/λα

Φυτά

Έκταση
40,51m²
3,18 m²

7,01
0,78

Τιμή μονάδας
€/τεμ.

Αριθμός

Δένδρα
Καλλωπιστικά
Μείγμα σπόρων
χλοοτάπητα

Τιμή μονάδας
€/m²

4
109
77,78 m²

7,3
2,6
4,5 €/kg

Σύνολο
€

Ώρες
εγκατ.

283,98
2,48

20 h (3€/h)
1 h (3€/h)

Σύνολο
€

Ώρες
εγκατ.
2h
(1h/3δ.)
10 h

29,2
283,4
350,01

11 h

Σύνολο
€

Τελική τιμή
€

60
3

343,98
5,48

Σύνολο
€

Τελική τιμή
€

4
28

33,2
30,6

33

383,01

ΣΥΝΟΛΟ

796,21 €

ΦΠΑ: 23% 796,21 € + 23% = 979,3383 €
Τιμές Σκληρών Υλικών – Φυτών Υπαπαντής:
Σύνολο
€

263 m²

4,25

1117,75

32m²

7,01

224,32

Τσιμέντο χαρτ/λα

73,36 m²

0,78

57,22

Χαλίκι

45,50m²

6,54

297,57

Φυτά
Δένδρα
Θάμνοι
Καλωπιστικά
Εδαφοκαλυπτικα
Μείγμα σπόρων
χλοοτάπητα

Έκταση

Τιμή μονάδας
€/m²

Είδος / Προϊόν
Χυτά δάπεδα
πεζοδ.
Πλάκες εξωτ.
Χώρου

Τιμή μονάδας
€/τεμ.

Αριθμός

Σύνολο
€

Ώρες
εγκατ.
90 h
(3€/h)
17 h
(3€/h)
24 h
(3€/h)
4h
(3€/h)

Σύνολο
€

Ώρες
εγκατ.
2h
(1h/3δ.)

Σύνολο
€

Τελική τιμή
€

270

1387,75

51

275,32

72

129,22

12

309,57

6

7,3

43,8

13
120

6,73
2,6

87,49
312

4h
12 h

12
36

99,49
348

90

4,6

414

9h

27

441

102,203 m²

4,5 €/kg

459,91

14 h

42

501,91

ΣΥΝΟΛΟ

18

Τελική τιμή
€
61,8

3554,06€
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ΦΠΑ: 23% 3554,06 € + 23% = 4371,49€
Τιμές Σκληρών Υλικών – Φυτών Αγίας Τριάδας:
Είδος / Προϊόν
Χυτά δάπεδα
πεζοδ.
Πλάκες εξωτ.
Χώρου

Φυτά

Τιμή μονάδας
€/m²

Έκταση
461 m²

4,25

26,05m²

7,01

Τιμή μονάδας
€/τεμ.

Αριθμός

Δένδρα
Θάμνοι
Εδαφοκαλυπτικά
Μείγμα σπόρων
χλοοτάπητα

Σύνολο
€
19,6
182,6
1

Σύνολο
€

Ώρες
εγκατ.
209 h
(3€/h)
13 h
(3€/h)

Σύνολο
€

Ώρες
εγκατ.
1h
(1h/3δ.)

Σύνολο
€

2

7,3

14,6

13
83

6,73
2,6

87,49
215,8

4h
8h

510,075

15 h

113,35 m²

4,5 €/kg

ΣΥΝΟΛΟ

Τελική τιμή
€

627

646,6

39

221,61

Τελική τιμή
€

3

17,6

12
24

99,49
239,8

45

555,075

1780,175€

ΦΠΑ: 23% 1780,175 € + 23% = 2189,615 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ:
7540,443 €

Κατασκευές στο χώρο μελέτης:
Τιμή μονάδας
Κατασκευές

Ποσότητα

€

Τελική τιμή €

Παγκάκια

4

48

192

Κάδοι απορριμμάτων

6

12

72

Βρύσες
ΣΥΝΟΛΟ

1

73

73
337€

ΦΠΑ: 23%

337 € + 23% = 414.57 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ:

414.57 €
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Φωτιστικά στο χώρο μελέτης:
Τιμή μονάδας
Είδη Φωτιστικών

Ποσότητα

Χαμηλά φωτιστικά σώματα
Δαπέδου φωτιστικά σώματα
(Προβολάκια)

€

Τελική τιμή €

50

16

800

8

160

20

960

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ: 23%

960 € + 23% = 1180.8 €
1180.8 €

ΣΥΝΟΛΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ:

Αρδευτικό Σύστημα στο χώρο μελέτης:

Είδος / Προϊόν
Ηλεκτροβάνα Δένδρων κ
Θάμνων
Ηλεκτροβάνα
Χλοοτάπητα

Έκταση /
Αριθμός

Τιμή
μονάδας
€/m²

Σύνολο
€

2

35

70

2

35

70

Βάνα Ασφαλείας
Αγωγός Αρδευσης Φ32

2
219.74

5
0.50

10

Αγωγός Αρδευσης Φ25
Εκτοξευτήρες
Καταιονισμού

365.83
50

10

500

Εκτοξευτήρες Στάγδην
Φρ. Εγκατ. Ηλεκτροβ. Με
Αρίθμηση
PILLAR κ Ηλεκτρονικού
Προγραμματιστή
Εξαρτήματα-ΕνώσειςΤάφ

440

0.60

264

2

20

20

2
250

0.35

200
0.50

109.87
128.04

400
125

Ώρες
εγκατ.
4h
(3€/h)
4h
(3€/h)

Σύνολο
€
12

82

12

82

4h (3€/h)
40 h (3€/h)

12
120

22
229.87
188.0405

20 h (3€/h)
25 h
(3€/h)
11 h
(3€/h)
4h
(3€/h)
4h
(3€/h)
8h
(3€/h)

60

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ: 23%

Τελική τιμή
€

75

575

33

297

12

32

12

412

24

149
2068.91

2068.91€ + 23% = 2544.76 €

2544.76 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ:
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11680.5729€

Με απόκλιση 10%

7.8 Χρονοδιάγραμμα GANTT
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Συμπεράσματα
Η πτυχιακή αυτή εργασία έγινε με την εποπτεία του καθηγητή κ. Σπιτάλα Ν. και
της κ. Κωνσταντινίδου Ε. Η μελέτη αυτή θα βοηθήσει στο να εκσυγχρονιστεί η
περιοχή.
Η συγκέντρωση των στοιχείων ήταν αρκετά δύσκολη καθώς παρόμοια μελέτη δεν
υπήρχε. Η εικόνα που επικρατεί στο χώρο είναι παραμελημένη. Δεν υπάρχουν οι
κατάλληλες κατασκευές για την διευκόλυνση των κατοίκων, η φύτευση στον χώρο
είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
Στην μελέτη αυτή αξιοποιήθηκαν τα υπάρχοντα δεδομένα της περιοχής και μαζί
με της Αρχές της Αρχιτεκτονικής Τοπίου δημιουργήθηκε ένας χώρος αισθητικά
ωραίος και ταυτοχρόνως λειτουργικός.
Παρόλο που οι εκκλησίες αποτελούν ένα σημείο αναφοράς για την πόλη της
Νάουσας καθώς έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακό κτίσμα δεν υπάρχει μεγάλη
συγκέντρωση των κατοίκων αλλά ούτε και των επισκεπτών στο χώρο αλλά και της
ευρύτερης περιοχής γι’ αυτό και υπήρξε η ιδέα για ανάπλαση ώστε να αρχίσει να
αξιοποιείτε κατάλληλα.
Στην ιδέα του σχεδιασμού προτείνεται επέκταση πρασίνου στο χώρο. Η επιλογή
των φυτών έγινε με μεγάλη προσοχή ώστε να μπορέσουν τα είδη να αντέξουν στην
περιοχή αλλά και να μην χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη περιποίηση. Γενικά επιδιώκετε
η συνύρπαξη του πρασίνου μέσα στο αστικό περιβάλλον. Στο χώρο των εκκλησιών
αλλά και στην ευρύτερη περιοχή προτάθηκαν υλικά και κατασκευές τα οποία είναι
ανθεκτικά και τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πρακτικά και
λειτουργικά.
Για την καλύτερη εικόνα της περιοχής θα πρέπει η υπηρεσία του Δήμου να
συνεργαστεί ώστε να υπάρξει το καλύτερο αποτέλεσμα.
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