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ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ
“Βρύση μου με το κρύο νερό, μ’ολόχρυσα σουλούνια”

ΜΕΡΟΣ Α



Εκπαιδευτικά προγράμματα για
Ε΄ και ΣΤ΄τάξη του Δημοτικού και Α΄και Β΄ τάξη του Γυμνασίου

Η εβραϊκή παρουσία στη Βέροια χρονολογείται ήδη από τον 1ο αιώνα μ.Χ. όταν και ο 
Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε την πόλη και την συναγωγή της πόλης. Με την άφιξη των 
Σεφαραδιτών Εβραίων από την Ισπανία και την Πορτογαλία, η εβραϊκή κοινότητα της 
Βέροιας αυξήθηκε πληθυσμιακά. 

Η Μπαρμπούτα, όπως ονομάζεται η εβραϊκή συνοικία της Βέροιας, βρίσκεται κοντά στον 
ποταμό Τριπόταμο, στα δυτικά της πόλης.  Από την πλευρά του ποταμού η συνοικία είχε σαν 
φυσική οχύρωση την απότομη κλίση του εδάφους και τα ψηλά σπίτια της. Τα σπίτια 
τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο, σχηματίζουν ένα κλειστό τρίγωνο με μοναδικά 
ανοίγματα και μία στοά κάτω από τα σπίτια, η οποία οδηγεί στη συναγωγή. 

Η Συναγωγή, η οποία  φαίνεται να χτίστηκε ή επισκευάστηκε τον 19ο αιώνα, βρίσκεται στη 
βορειοδυτική πλευρά του εσωτερικού της εβραϊκής συνοικίας δίπλα στην όχθη του 
Τριποτάμου, ενώ το νεκροταφείο διαχωριζόταν από τη συνοικία από ένα υδάτινο ρεύμα. 
Πίσω από τη συναγωγή διασώζεται ακόμη το μικβέ (τελετουργικό λουτρό). Σήμερα 
διατηρούνται περίπου πενήντα σπίτια μοναδικής αρχιτεκτονικής ομορφιάς, ενώ σε 
ορισμένα διατηρούνται και επιγραφές στα εβραϊκά. 

“Βρύση μου με το κρύο νερό, μ'ολόχρυσα σουλούνια”: 
Το νερό στην γειτονιά μας.

Η συναγωγή της Βέροιας στην εβραϊκή συνοικία της Μπαρμπούτας © Φωτογραφικό Αρχείο ΕΜΕ



Εκπαιδευτικά προγράμματα για
Ε΄ και ΣΤ΄τάξη του Δημοτικού και Α΄και Β΄ τάξη του Γυμνασίου

Το εσωτερικό της Συναγωγής της Βέροιας, στην εβραϊκή συνοικία της Μπαρμπούτας 
πριν (επάνω) και μετά την αποκατάστασή της © Φωτογραφικό Αρχείο του ΕΜΕ και 
Δήμος Βέροιας – Discover Veria.
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Σπίτι στην εβραϊκή συνοικία της Μπαρμπούτας 
μετά την αποκατάστασή του. Διακρίνονται, 
ανάμεσα στα παράθυρα οι επιγραφές στα 
εβραϊκά © Δήμος Βέροιας – Discover Veria.



καρδιάμου
Σε πολλές πόλεις, με φυσικούς υδάτινους πόρους, όπως τα Ιωάννινα, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, η 
Καστοριά κ.ά, αλλά και νησιά, όπως η Ρόδος, η Κρήτη και η Ζάκυνθος ανάμεσα σε άλλα, 
υπήρχαν και υπάρχουν εβραϊκές κοινότητες. Στα παρακάτω αποσπάσματα, παιδιά και έφηβοι  
όπως εσύ, διηγούνται τις αναμνήσεις τους από τις γειτονιές τους πριν τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο.

“Θυμάμαι τις βόλτες με τις φίλες το καλοκαίρι στον Άη-Θανάση. Ή όταν πηγαίναμε στο Μώλο και από 
κοντά μας είχαμε πάντα τ'αγόρια που μας πειράζανε. Ή πάλι στο βαρύ χειμώνα, που γλιστράγαμε με 
μυτερά ξυλομπάστουνα πάνω στην παγωμένη μας λίμνη, παγωμένη για πολλούς μήνες. Βγαίναμε έξω 
απ' το σπίτι και παίζαμε χιονοπόλεμο”. -  Μπέρρυ Ναχμία, Καστοριά

“Το κλίμα τότε ήταν τελείως διαφορετικό. Υπήρχαν οι αυλές με τα γιασεμιά, με τις γαζίες, οι περαστικοί, 
οι διαβάτες ήταν πολύ αραιοί, περνούσαν οι γυρολόγοι με τα γιαούρτια, με το νερό στα κανάτια, οι 
γανωτήδες, οι παπλωματάδες, οι μανάβηδες, οι γαλατάδες, όλοι αυτοί. Βγαίνανε στα πεζοδρόμια και 
κουβέντιαζαν οι νοικοκυρές, οι γειτόνοι....”. - Ραφαήλ Φρεζής, Βόλος

Μπορείς να σημειώσεις τις λέξεις που αναφέρονται στο νερό στα παραπάνω αποσπάσματα;

Μπορείς να γράψεις πέντε λέξεις με τις οποίες θα περιέγραφες τη δική σου γειτονιά;
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