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Mνημεία της UNESCO στην Τσεχική Δημοκρατία -   
Εβραϊκή Συνοικία και η Βασιλική του Αγ. Προκοπίου στο Τρέμπιτς 

 

 

 Ένα εξαιρετικό παράδειγμα της συνύπαρξης διαφορετικών θρησκειών είναι η πόλη 

Τρέμπιτς (Třebíč), που βρίσκεται στη Δυτική Μοραβία. Η γραφική εβραϊκή συνοικία 

ξυπνά αναμνήσεις από τους Εβραίους που ζούσαν εδώ από τον 14ο αιώνα. Στον απέναντι 

λόφο βρίσκεται η Βασιλική του Αγ. Προκοπίου, η κατασκευή της οποίας άρχισε τον 13ο 

αιώνα. Τα μνημεία αυτά μαρτυρούν τη μοναδική συμβίωση του Χριστιανικού και 

Εβραϊκού πολιτισµού σε Ευρωπαϊκή πόλη από τον Μεσαίωνα έως τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Εγγράφηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2003 

ως η πρώτη Εβραϊκή συνοικία, εκτός των συνόρων του Ισραήλ. 

 

Η συνοικία δημιουργήθηκε αυθόρμητα κατά μήκος του ποταμού Jihlava. Λόγω των 

πολιτικών περιορισμών κατά τη διάρκεια της βασιλείας διαφόρων μοναρχών, η εβραϊκή 

συνοικία παρέμεινε ολόκληρη, ανέπαφη, αλλά και απομονωμένη. Το 1723, ιδρύθηκε 

επίσημα ένα εβραϊκό γκέτο, με πληθυσμό περίπου 1.500 κατοίκους. Την εποχή της 

μεγάλης του δόξας υπήρχαν εδώ 2 συναγωγές, Δημοτικό Μέγαρο, κατοικία του ραβίνου, 

σχολείο, πτωχοκομείo και περισσότερα από 100 ιδιωτικά σπίτια. Η ισότητα της εβραϊκής 

εθνότητας ήλθε τα μέσα του 19ου αιώνα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την εκροή των 

Εβραίων από το Τρέμπιτς σε μεγαλύτερες πόλεις και την εισροή Χριστιανών από 

ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις. Κατά συνέπεια, στο Τρέμπιτς παρέμειναν τότε 409 

Εβραίοι. Το μοιραίο χτύπημα για αυτούς, όμως, ήταν η ναζιστική κατοχή, κατά την οποία 

σχεδόν όλοι δολοφονήθηκαν. 

 

  Κοντά στην Εβραϊκή συνοικία βρίσκεται το Εβραϊκό κοιμητήριο, ένα από τα 

μεγαλύτερα και καλύτερα διατηρημένα στην Τσεχική Δημοκρατία. Από το 1626, έχουν 

τοποθετηθεί εδώ πάνω από 3.000 ταφόπλακες σε 11.000 τάφους. Σήμερα, στο 

κοιμητήριο, υπάρχει ένα μνημείο για τους πεσόντες Εβραίους στρατιώτες από τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και ένα μνημείο για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. 

 

Η Βασιλική του Άγιου Προκόπιου, χτισμένη σε ρωμανικό στυλ, αποτελεί κόσμημα 

της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής ευρωπαϊκής σημασίας. Οι σπάνιες τοιχογραφίες στο 

παρεκκλήσι της μονής είναι από τις παλαιότερες στην Τσεχία. Το κτίριο ήταν αρχικά 

αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, μέσα στα χρόνια, όμως, χρησιμοποιήθηκε ως 

αποθήκη, σιτοβολώνας, στάβλος και ζυθοποιείο. Ανακαινίστηκε τον 18ο αιώνα και 

εξυπηρέτησε ξανά τους ιερούς σκοπούς, αφιερωμένη πλέον στον Άγιο Προκόπιο. Το πιο 

σπουδαίο τμήμα της Βασιλικής είναι η κρύπτη. Η οροφή της υποστηρίζεται από 50 

αυθεντικά διακοσμημένες στήλες. Ο κύριος ναός συνδέθηκε με την κρύπτη το 1998. 

 

Ένας περίπατος στην εβραϊκή συνοικία, στα σκοτεινά της σοκάκια, στις μικρές 

ρομαντικές πλατείες και η επίσκεψη στη Βασιλική αποτελούν μια υπέροχη εκδρομή. Η 

πόλη προσφέρει πολλά φιλόξενα καφέ και μπαρ κρασιού. Στο κέντρο του Τρέμπιτς 

επισκεφθείτε τον Πύργο, από την κορυφή του οποίου θα έχετε ολόκληρη την πόλη στα 

πόδια σας. Υπάρχουν επίσης πολλά μονοπάτια ποδηλασίας και μικρές ιστορικές πόλεις και 

χωριά στην περιοχή, που κρύβουν μικρούς τουριστικούς θησαυρούς.  
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Βίντεο:    https://www.youtube.com/watch?v=nlGM2u-DHxk 

Εικονική ξενάγηση:  https://www.unesco-czech.cz/trebic/virtualni-prohlidka/ 

UNESCO CZ:   https://www.unesco-czech.cz/trebic/predstaveni/ 

UNESCO ORG:           https://whc.unesco.org/en/list/1078 

Web:                             https://www.visittrebic.eu/?lng=ang 

 

 
Autor: Jaroslav Mareš  
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