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Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και ανάπλαση
της συνοικίας Βαρόσι Έδεσσας'

Συστηματικές αρχαιολογικές έρευνες στον κάμπο της Εδεσσας, στο γνωστό
Λόγγο, σε συνδυασμό με σωστικές ανασκαφές σε οικόπεδα της πόλης, έφεραν
στο φως στοιχεία ενός ελληνιστικού οικισμού, οχυρωμένου με πολυγωνικό περί
βολο μέσα στον οποίο περικλείεται έκταση γύρω περί τα 25-30 εκτάρια. Οι ερευ
νητές ανάγουν την αρχική οχύρωση της πόλης στον 3ο π.Χ. αιώνα και τη συνδέ
ουν με τους επιγόνους του Μ. Αλεξάνδρου1.
Η αρχαία πόλη της Εδεσσας, κτισμένη σε μια ιδιάζουσα γεωμορφική θέση, ανα
πτυσσόταν σε δύο επίπεδα με μεγάλη υψομετρική διαφορά μεταξύ τους. Ο κύ
ριος οικισμός ήταν οργανωμένος στο κάτω τμήμα, σε άμεση σχέση με την πε
διάδα, ενώ το πάνω τμήμα αποτελούσε την ακρόπολη του ελληνιστικού οικισμού.
Ο οχυρωματικός περίβολος της πάνω πόλης σχημάτιζε καθαρή γεωμετρική μορ
φή, σχήματος ανοικτού κεφαλαίου λάμδα (Λ) με πύργο στην κορυφή του2 . Στις
απολήξεις των κεραιών πιθανολογείται η παρουσία άλλων δύο πύργων, ενώ θα
πρέπει να υπήρχαν και τέσσερις ενδιάμεσοι, δύο σε κάθε σκέλος. Οι δύο πλευ
ρές του ανοικτού λάμδα αποτελούσαν τα τεχνητά όρια του υγρού φυσικού στοι* Βελένης Γ., Καθηγητής Α.Π.Θ.
** Ζαρκάδα X., Αρχιτέκτων ΥΠΓΊΟ.
*** Πιστιόλης Α., Αρχιτέκτων.
Η διατηρητέα συνοικία του Βαροσιού της Έδεσσας, χαρακτηρίστηκε από την ΕΠΑ ως περιοχή
προς ειδική μελέτη ανάπλασης. Ο Δήμος θέλοντας να καλύψει την ανάγκη αυτή ανέθεσε στο
Α.Π.Θ. την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με θέμα: «Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και ανά
πλαση της συνοικίας Βαρόσι Έδεσσας». Το όλο ερευνητικό πρόγραμμα διεκπεραιώθηκε το 1989
με επιστημονικό υπεύθυνο, τον καθηγητή Γ. Βελένη. Ως ειδικοί συνεργάτες συμμετείχαν η Χρ.
Ζαρκάδα, αρχιτέκτων της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων και ο Γ. Κατσάγγελος, λέκτορας
της Σχολής Καλών Τεχνών. Την ομάδα εργασίας αποτελούσαν οι αρχιτέκτονες: Αθ. Πιστιόλης,
Αν. Βαλαβανίδου, Σ. Θεοδωρίδου, Ευ. Βόρη, Ε. Γαβρά, Ζ. Αλ Σααγιάχ, Ν. Χαντάντ και οι φοιτη
τές αρχιτεκτονικής Μ. Κορρέας, Μ. Σέγκος και Ε. Καράλη. Τη μακέτα επιμελήθηκαν οι αρχιτέ
κτονες Ν. Αρβανιτοπούλου και Γ. Χορόζογλου.
1. Για την αρχαία πόλη της Εδεσσας και την προηγούμενη βιβλιογραφία 6λ., Ζ. Χρυσοστόμου,«Το τείχος
της Εδεσσας», ΑΕΜΘ1(1987) 161-172. Της ίδιας, ΑΕΜΘ 2 (1988)55-68 και ΑΕΜΘ 4 (1990) 155-167.
2. X. Κακαβογιάννης, «Προβλήματα εδεσσάίκής αρχαιολογίας», Εδεσσαίκά Χρονικά, τεύχ. 10 (1976) 16-44.
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χείου, των άφθονων δηλαδή νερών του Εδεσσαίου ποταμού, που καταλήγουν ακό
μη και σήμερα πολύ κοντά στις δύο απολήξεις της τριγωνικής επιφάνειας, δημι
ουργώντας έτσι τους φημισμένους καταρράκτες. Είναι αυτονόητο πως τα ίδια νε
ρά που περιέβαλλαν και την κάτω πόλη από τις δύο πλευρές θα αξιοποιήθηκαν
από τον ιδρυτή της, ως φυσικό αμυντικό εμπόδιο, έξω από τα τείχη.
Η απότομη κλίση του βράχου προς την πλευρά του αρχαίου οικισμού δημιουρ
γούσε ένα δυσπρόσιτο μέτωπο ανάμεσα στην πόλη και την ακρόπολη, έτσι ώστε
η παρουσία ενδιαμέσου τείχους ήταν περιττή. Η έλλειψή του πρόσφερε στους κα
τοίκους της πάνω πόλης, άπλετη θέα προς την πλευρά του κάμπου και πανορα
μική άποψη της κάτω πόλης, που εκτεινόταν στα ριζά του βράχου. Δεν είναι γνω
στό εάν η ακρόπολη της αρχαίας Εδεσσας περιείχε ιδιωτικές κατοικίες. Θα πρέ
πει να υπήρχαν τουλάχιστον στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ορισμένα ειδικής χρή
σης δημόσια κτίρια και πιθανόν κάποιοι ιεροί χώροι, όπως συνηθιζόταν σε παρό
μοιες περιπτώσεις.
Οπως έδειξαν οι ανασκαφικές έρευνες, η ζωή στην κάτω πόλη κατά τη διάρκεια
των βυζαντινών χρόνων άρχισε σταδιακά να φθίνει. Φαίνεται πως μεγάλος αριθ
μός κατοίκων μετακινήθηκε, για να εγκατασταθεί στην πάνω πόλη μέσα στην
περιορισμένη έκταση της ακρόπολης των 3,5 εκταρίων. Σε μια έκταση δηλαδή,
που θα μπορούσε άνετα να οργανωθεί σε οικισμό των 200-250 κατοικιών. Η πα
ρουσία ικανού αριθμού βυζαντινών και μεταβυζαντινών εκκλησιών στο χώρο της
ελληνιστικής ακρόπολης και ειδικώτερα η ύπαρξη μητροπολιτικού ναού σε κε
ντρικό σημείο της οχυρωμένης πάνω πόλης, αποτελούν ασφαλείς μάρτυρες πολεοδομικής οργάνωσης.
Μετά την άλωση της πόλης από τους Τούρκους (1389), ο οικισμός επεκτάθηκε
έξω από τα τείχη της άλλοτε ελληνιστικής ακρόπολης και της μετέπειτα πόλης κάστρου των βυζαντινών. Δημιουργήθηκαν νέες συνοικίες, κυρίως αλλόθρησκες,
ενώ οι χριστιανοί παρέμειναν μέσα και γύρω από τον αρχαιότερο πυρήνα, κατα
νεμημένοι σε τρεις μεγάλες συνοικίες.
Σύμφωνα με τα κτηματολογικά τεφτέρια του τέλους του 19ου αιώνα, οι τρεις
χριστιανικές συνοικίες, έφεραν αντίστοιχα τις ονομασίες Varos, Hosnisin, καί
Mahal. Η συνοικία Varos αρχικά καταλάμβανε την άλλοτε οχυρωμένη έκταση με
τις βυζαντινές εκκλησίες. Η δημιουργία του πρώτου αυτού οικιστικού πυρήνα μέ
σα στο κάστρο έδωσε την ονομασία Βαρόσι3.
Το Βαρόσι της Έδεσσας, τους τελευταίους αιώνες της Τουρκοκρατίας, επεκτά
θηκε έξω από την οριογραμμή των τειχών, κυρίως προς τη βόρεια πλευρά της πό
λης. Βρισκόταν κοντά στην αγορά και στη σημερινή πλατεία Τημενιδών, η οποία
τότε ήταν τούρκικος βακουφικός χώρος δίπλα στο ποτάμι, περιτειχισμένος με μα3. «Ο όρος είναι ιρανικής προέλευσης από τη λέξη Var: οχυρό, στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε από
τους Ούγρους ως Varos: πόλη και κατέληξε στα σερΒοκροάτικα ως Βαρόσι: κέντρο πόλης, οχυρω
μένο τμήμα της πόλης. Την περίοδο της τουρκοκρατίας χρησιμοποιήθηκε ο όρος κύρια για την ονο
μασία των συνοικιών που δημιουργήθηκαν έξω από το κάστρο της πόλης, ως προάστεια».
[X. Ζαρκάδα, «Το Βαρόσι της Εδεσσας», Αρχαιολογία, τεύχ. 26 (1988) 46, 47, 53 (σημ. 9)].
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γαζιά στη νότια πλευρά προς την αγορά, με έναν τεκέ και ένα Βυρσοδεψείο4 .
Σε αεροφωτογραφία της Εδεσσας του 1933, που Βρίσκεται σήμερα στο Δημαρ
χείο της πόλης, διακρίνεται ο οικισμός σε όλη του την έκταση. Το 1944, οι Γερ
μανοί έκαψαν το μεγαλύτερο τμήμα του, επειδή το Βαρόσι, λόγω της θέσης του,
χρησίμευε ως κέντρο των αντιστασιακών που εύκολα από εκεί μπορούσαν να δια
φεύγουν στον κάμπο. Τότε κάηκε και η εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, του τέ
λους του 19ου αιώνα, και στη θέση της κτίστηκε, αργότερα, ο μητροπολιτικός να
ός της Αγ. Σκέπης5 .
Το τμήμα του Βαροσιού που διατηρείται μέχρι σήμερα, δίνει σαφή εικόνα του
τρόπου επέκτασης του οικισμού έξω από τον περίβολο της ακρόπολης. Μετά την
κατεδάφιση του τείχους η πρώτη ομάδα των σπιτιών κτίζεται πάνω σ' αυτό. Δημιουργούνται οικόπεδα πλάτους 9-12μ., το ένα δίπλα στο άλλο. Η συνέχειά του
διακόπτεται κατά αραιά διαστήματα από στενούς δρόμους (ρύμες) για τη σύνδε
ση της εκτός των τειχών περιοχής, με τον παλιό πυρήνα. Τα οικοδομικά τετρά
γωνα που δημιουργούνται έξω από τα τείχη, οργανώνονται προοδευτικά με σπί
τια κτισμένα στη σειρά επί της οικοδομικής γραμμής kol άλλα σύμφωνα με το σύ
στημα πτερύγων. Σταδιακά τα περισσότερα από τα «εν σειρά» σπίτια, χωρίστηκαν
σε δύο νοικοκυριά, σε στενομέτωπες δηλαδή κατοικίες, ενώ σε ορισμένα από αυ
τά, γύρω στα τέλη του 19ου αι., προστέθηκε ένας ακόμη όροφος. Η ανάγκη δεύ
τερου νοικοκυριού στα σπίτια, τα κτισμένα με το σύστημα των πτερύγων, αντιμετωπίσθηκε με δεύτερη κατοικία που κάλυψε τον ελεύθερο χώρο της αυλής. Ετσι
γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα τα οικοδομικά τετράγωνα του Βαροσιού, έδιναν
την εντύπωση συμπαγούς συστήματος δόμησης με πληθώρα σπιτιών στη σειρά.
Η αρχική οργάνωση των πτερύγων διατηρήθηκε μόνον σε δύο σπίτια του οικισμού
(Διγκόλη και Μάσσα).
Η τυπολογία του Βαροσιώτικου σπιτιού προέκυψε εξελικτικά από τον τύπο του
μονόχωρου σπιτιού με χαγιάτι στον όροφο, όπου το ισόγειο είναι ανοικτό προς
την αυλή (οικία Γουγούση). Παραλλαγή του τύπου αποτελεί η οργάνωση με ένα
δωμάτιο στον όροφο και διάταξη του χαγιατιού σε σχήμα Γ. Η επανάληψη του
πρωταρχικού τύπου μας δίνει την οργάνωση του δίχωρου σπιτιού με χαγιάτι
(οικία Βυρόζη). Με την προσθήκη δωματίων στο χαγιάτι διαμορφώνεται τύπος σπι
τιού σε σχήμα Γ (αρχοντικό Βαλάσα). Στην περίπτωση που το ισόγειο είναι ψηλό,
δημιουργείται μεσοπάτωμα σε ένα τμήμα του ισογείου με αποθήκη στη χαμηλό
τερη στάθμη. Με το κλείσιμο του χαγιατιού προκύπτει τύπος σπιτιού με μεγάλο σα4. Το Βαρόσι της Εδεσσας ξεκινούσε από το σημερινό πάρκο των καταρρακτών, όπου ήταν τα χρι
στιανικά νεκροταφεία, προχωρούσε κατά μήκος του βράχου και έφθανε στην περιοχή του ξενοδο
χείου Ξενία... Από κει με κατεύθυνση δυτικά, ακολουθούσε για λίγο την οδό Π. Μελά και έστριβε
δεξιά στην οδό Θεσσαλονίκης και κατέληγε κοντά στα παλιά ψαράδικα, όπου ήταν και η αγορά
(ιμπρούκι)... Στη συνέχεια έστριβε στην οδό Αρχιερέως Παντελεήμονος, προχωρούσε μέχρι την
εκκλησία της Αγ. Σκέπης και από εκεί συνέχιζε με όριο τον χώρο του γυμναστηρίου και έφθανε
μέχρι την περιοχή που ήταν τα σφαγεία της πόλης. [Κ.Ι. Σιβένας, Η Εδεσσα επί Τουρκοκρατίας
(Λαογραφική περιγραφή), Θεσσαλονίκη 1974, σ. 14],
5. X. Ζαρκάδα, Το Βαρόσι της Εδεσσας...... ό.π., σ. 47.
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λόνι, σε εκείνη τη θέση, που φωτίζεται από σειρά παραθύρων. Μοναδικό δείγμα ακρι
βώς χρονολογημένου σπιτιού στο Βαρόσι αποτελεί το αρχοντικό Βαλάσα (1841).
Σύγχρονα κτίρια θεωρούνται η οικία Γουγούση, η οικία κληρονόμων Αθανασίου Μάσσα, η πρώτη φάση της οικίας Τσάμη, ενώ υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για μια χρο
νολόγηση στα μέσα του 19ου αιώνα για την οικία Μιτσινάκη και άλλων σπιτιών.
ΠΡΟΤΑΣΗ

Η σημερινή έκταση της συνοικίας Βαρόσι καλύπτει 18 στρέμματα, ενώ στο σύ
νολο των 88 κτιρίων τα 78 είναι κατοικίες. Από αυτές 18, δηλαδή 22,8% βρίσκο
νται σε κατάσταση εγκατάλειψης, ενώ οι περισσότεροι κάτοικοι είναι χαμηλής οι
κονομικής στάθμης. Σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο που ίσχυε στη φάση της
μελέτης ρυμοτομούνταν σχεδόν τα 2/3 των κτισμάτων, ενώ οι ισχύοντες όροι δό
μησης ήταν: συνεχές σύστημα, κάλυψη 70%, Σ.Δ.=2,4 και μέγιστο ύψος 18,5μ.
Η πρόταση ανάπλασης του ιστορικού πυρήνα του Βαροσιού επικεντρώνεται κυρίως
στη διατήρηση και επαναφορά του πολεοδομικού ιστού σε συνδυασμό με την απο
κατάσταση της τυπολογικής και μορφολογικής ενότητας του οικιστικού συνόλου. Ση
μαντικός στόχος της επέμβασης είναι η σύνδεση του ιστορικού πυρήνα με τη σύγ
χρονη πόλη. Το αρχαίο τείχος, καθοριστικός παράγοντας εξέλιξης του παραδοσια
κού οικισμού, λειτουργεί ως κύριο στοιχείο οργάνωσης του χώρου και είδικώτερα της
πλατείας, όπου γίνεται η σύνδεση των δύο πολεοδομικών συστημάτων (σύγχρονο και
παραδοσιακό). Στη βραχώδη ακρόπολη, όπου σύμφωνα με την ανάλυση αναμένεται
βυζαντινός οικισμός, δημίουργείται αρχαιολογικό πάρκο, χώρος πρασίνου με διαδρομές-περιπάτους και καθιστικά, ακολουθώντας τη διαμόρφωση του φυσικού εδά
φους. Η δημιουργία ανοιχτού θεάτρου συνδέει το χώρο αυτό, με το κέντρο νεότητας-αναψυκτήριο που οργανώνεται στα δύο βιομηχανικά κτίρια (μπατάνι, βυρσοδε
ψείο), στη συνέχεια με την περιοχή των μύλων και από εκεί με το πάρκο των κα
ταρρακτών και το εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας «Άνω Εστία».
Το αρχαίο τείχος ανασκάπτεται και αναδεικνύεται στην πορεία του μέσα στη συ
νοικία, σε κενά οικόπεδα ή ισόγεια κατοικιών, όπου είναι εφικτό, ενώ παράλληλα
προβάλλεται στο αρχαιολογικό πάρκο με κατάργηση των αυλών των σπιτιών, που
είναι κτισμένα πάνω σ' αυτό. Το ΒΔ όριο του οικιστικού πυρήνα διαμορφώνεται
μετά τη μεταφορά του γηπέδου σε άλλη θέση της πόλης, όπως προβλέπεται από
την ΕΠΑ, με την επαναφορά των μεγάλων αρχικών αυλών και τη δημιουργία ενός
χώρου πρασίνου με παιδική χαρά, ενώ στη συνέχεια τοποθετείται χώρος στάθ
μευσης, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του Βαροσιού.
Στόχος της επέμβασης είναι η διατήρηση της κοινωνικής δομής και της αρχικής
χρήσης στο μεγαλύτερο ποσοστό (κατοικία), ενώ προστίθενται νέες λειτουργίες.
Οι νέες αυτές χρήσεις συμφωνούν και με τις προτεινόμενες από τη μελέτη της
ΕΠΑ, για τη διατηρητέα συνοικία Βαρόσι: πολιτιστικές λειτουργίες σε διατηρητέα
αξιόλογα κτίρια, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, δημοτικός ξενώνας, κέντρο
νεότητας. Έτσι το λαογραφικό μουσείο χωροθετείται στις διατηρητέες οικίες της
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οδού Μακεδονομάχων 24, 26 και στον κουκουλώνα της οδού Αρχ. Μελετίου 43,
το Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης στο Ελληνικό Παρθεναγωγείο δίπλα στη βυζαντι
νή μητρόπολη, ενώ πολιτιστικό κέντρο νεότητας και πληροφόρησης στα βιομη
χανικά κτίρια των οδών Αρχ. Μελετίου 67, 69. Επίσης ο δημοτικός ξενώνας ορ
γανώνεται στο διατηρητέο κτίριο της οδού Αρχ. Μελετίου 44, ενώ κέντρο παιδι
ού, στο κτίριο της οδού Αρχ. Μελετίου 48. Ακόμη προβλέπονται δύο βρεφονη
πιακοί σταθμοί για 30-40 παιδιά ο καθένας. Το νέο αρχαιολογικό Μουσείο προβλέπεται δίπλα στο χώρο της πλατείας η οποία διαμορφώνεται με κύριο στόχο
την ανάδειξη του αρχαίου τείχους.
Η διάθεση για αποκατάσταση της αρχικής τυπολογίας των σπιτιών της οδού Μα
κεδονομάχων 16, 18, 20, 22 (μονόχωρο με χαγιάτι), οδήγησε στην αλλαγή της αρ
χικής χρήσης και τη στέγαση εκεί διαφόρων εργαστηρίων (κεραμικής τέχνης, με
ταλλοτεχνίας, ρούχων, κ.ά.) με χώρους διάθεσης των προϊόντων τους. Το κτίριο
της οδού Μ. Αλεξάνδρου 12, ιδιοκτησία του Δήμου, όπου στεγαζόταν το λαογραφικό μουσείο της πόλης, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ως σπίτι-ξενώνας για
τη διαμονή των ιδιοκτητών, των οποίων τα σπίτια θα επισκευάζονται (δυνατότη
τα στέγασης δύο οικογενειών).
Η αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και ανάλυση όπως έχει καταγραφεί συνοπτικά, στις
καρτέλλες των κτιρίων σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των αρχιτεκτονικών και
ιστορικών κτιρίων, καθόρισαν τη μεθοδολογία και το βαθμό επέμβασης στον ιστο
ρικό πυρήνα του Βαροσιού. Ειδικώτερα, το πρόγραμμα συντήρησης-επέμβασης
περιλαμβάνει
Απόλυτη προστασία. Αφορά τα κτίσματα τα οποία διατηρούν την τυπολογία καί
τη μορφολογία τους.
Αποκατάσταση. Αφορά τα κτίσματα τα οποία εμφανίζονται με τα τυπολογικά-μορφολογικά στοιχεία αλλοιωμένα, αλλά αναγνωρίσιμα με δυνατότητα επαναφοράςανακατασκευής.
Μερική αποκατάσταση. Αφορά τα κτίσματα, τα οποία εμφανίζονται με τυπολογικά-μορφολογικά στοιχεία αλλοιωμένα, αλλά μερικώς αναγνωρίσιμα, με δυνατότητα επανα
φοράς - ανακατασκευής του αρχικού όγκου της εξωτερικής όψης ή γενικά των όψε
ων, καθώς και της τυπολογίας, κάθε φορά ανάλογα με τις πληροφορίες και τα στοι
χεία που διαθέτουμε. Η επαναφορά-ανακατασκευή στοιχείων στις όψεις δηλώνεται με
τη σχηματοποίηση των μορφών και τη χρήση νέων υλικών. Επισημαίνεται ότι η απο
κατάσταση του αρχικού όγκου μπορεί να περιλαμβάνει
1. Προσθήκη ορόφων
2. Αύξηση ύψους ορόφων
3. Αύξηση της επιφάνειας κάλυψης.
Ανακατασκευή. Αφορά νέες κατασκευές, οι οποίες κτίζονται
1. Στη θέση παλιότερων κτισμάτων που δεν υπάρχουν κελύφη (κενά οικόπεδα).
2. Στη θέση νεώτερων κτισμάτων, μη αξιόλογων.
Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν στοιχεία και πληροφορίες για τα αρχικά κτί541
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σματα που ανακατασκευάζονται (θέση, οικοδομική γραμμή, όγκος, εξωτερική
όψη). Επισημαίνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση οι ανακατασκευές γίνονται με
σχηματοποίηση των μορφών και χρήση νέων υλικών. Οι σχετικές πληροφορίες
προκύπτουν από
α. Τα φύλλα λεπτομερειών, σε κλίμακα 1:500, με το ρυμοτομικό του 1929 (αρ
χική οικοδομική γραμμή).
6. Από την αεροφωτογραφία του 1933, σε κλίμακα 1:2.000 (θέση, περίγραμμα
άνοψης στέγης, όγκος κτίσματος).
γ. Φωτογραφίες αρχείου (αρχικό ύψος, εξωτερικές όψεις).
δ. Το ίχνος του αρχικού σπιτιού στο σόκορο των διπλανών κτισμάτων (όγκος).
Νέες προτεινόμενες κατασκευές
1. Κατασκευή δημοτικού χώρου περιοδικών εκθέσεων κάτω από το κύριο επί
πεδο της πλατείας, όπου γίνεται και ανάδειξη του ελληνιστικού τείχους.
2. Κατασκευή αρχαιολογικού μουσείου.
3. Κατασκευή συγκροτήματος πέντε κατοικιών, στο χώρο του γηπέδου, για την
αποκατάσταση των ιδιωτών, που οι ιδιοκτησίες τους βρίσκονται στο χώρο της
πλατείας του αρχαιολογικού μουσείου.
4. Κατασκευή νέου κτίσματος στην αυλή του σπιτιού της οδού Μακεδονομάχων 15,
με στόχο την αναβάθμιση του χώρου προσπέλασης στο σημείο αυτό του οικισμού.
Σύγχρονες κατασκευές. Αφορά τρία κτίσματα, μεταξύ των οποίων είναι και η
μοναδική πολυκατοικία του Βαροσιού, όπου γίνεται προσπάθεια βελτίωσης των
εξωτερικών όψεων (Β).
Το σύνολο του Βαροσιού μελετήθηκε σε επίπεδο κάτοψης οικοδομικών τετρα
γώνων και αναπτυγμάτων όψεων σε κλίμακα 1:100, ενώ επτά κτίρια μελετήθηκαν
με λεπτομέρεια (κλ. 1:150,1:10, 1:5). Έτσι οποιαδήποτε επέμβαση στο χώρο του
ιστορικού πυρήνα καθορίζεται με λεπτομέρεια από τη μελέτη ανάπλασης, η οποία
λειτουργεί ως μελέτη εφαρμογής σε πολεοδομική κλίμακα καθώς kol στο επίπε
δο των όψεων, ενώ οι κατόψεις είναι ενδεικτικές. Ως συντελεστής δόμησης κα
θορίζεται για όλα τα κτίσματα του Βαροσιού το 2,4, ώστε να υπάρχει δυνατότη
τα μεταφοράς του επί πλέον συντελεστή δόμησης.
Κρίνεται απαραίτητη η οργάνωση τεχνικής υπηρεσίας και ειδικού συνεργείου τε
χνιτών στο Δήμο Εδεσσας, ο οποίος καθορίζεται ως κύριος φορέας υλοποίησης
της μελέτης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ και του ΥΜΑΘ.
Ο βαθμός αποκατάστασης των κτιρίων θα καθορισθεί από τα επί πλέον στοιχεία
που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών και τα οποία θα πρέπει να κα
ταγράφονται για τη συμπλήρωση της αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης.
Το 1990, η μελέτη ανάπλασης του Βαροσιού διακρίθηκε στα πλαίσια προγράμ
ματος της ΕΟΚ «για ενίσχυση πειραματικού σχεδίου για τη διατήρηση και την προ
βολή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Κοινότητας». Η επιτυχής έκβαση του
όλου έργου επαφίεται στη δραστηριοποίηση των αρμοδίων φορέων και των κα
τοίκων του ιστορικού πυρήνα του Βαροσιού.
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ΕΔΕΣΣΑ, Συνοικία Βαρόσι.
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ΕΔΕΣΣΑ, Συνοικία Βαρόσι.
Ο ικία Βαλάσσα, γραφική αποκατάσταση (1841).
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ΕΔΕΣΣΑ, Συνοικία Βαρόσι.
Τοπογραφικό διάγραμμα, υπάρχουσα κατάσταση.

ΕΔΕΣΣΑ, Συνοικία Βαρόσι.
Τοπογραφικό διάγραμμα, πρόταση.
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ΕΔΕΣΣΑ, Συνοικία Βαρόσι.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3
Υπάρχουσα κατάσταση.
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ΕΔΕΣΣΑ, Συνοικία Βαρόσι.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3
Πρόταση.

549

550

ΕΔ ΕΣΣΑ , Συνοικία Βαρόσι. Δ ε ίγ μ α κ α ρ τέλ λα ς (α' πλευρά)
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ΕΔΕΣΣΑ, Συνοικία Βαρόσι. Δείγμα καρτέλλας (θ' πλευρά).

ΕΔΕΣΣΑ, Συνοικία Βαρόσι. Απόψεις της μακέτας (πρόταση).

