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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Νέο Σούλι υπήρξε πάντα ένα χωριό με έντονο θρησκευτικό
και λατρευτικό συναίσθημα. Στο κέντρο του χωριού δεσπόζει από
παλιά η κεντρική εκκλησία του που είναι αφιερωμένη στην
Κοίμηση της Θεοτόκου. Αρκετά όμως είναι και τα παρεκκλήσια
του χωριού που κτίστηκαν στο πέρασμα των χρόνων: ο Άγιος
Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, η Αγία Μαρίνα, ο Προφήτης Ηλίας,
ο Άγιος Πρόδρομος (Προδρομούδι) και το εκκλησάκι του Αγίου
Χαράλαμπου.
Στα πλαίσια του μαθήματος της τοπικής ιστορίας επέλεξαν οι
μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολείου μας να περιγράψουν την
σημερινή κατάσταση των εκκλησιών του χωριού αλλά και να
καταγράψουν την ιστορία τους στο πέρασμα των χρόνων.
Τις πληροφορίες τους για την παρούσα εργασία τις άντλησαν οι
μαθητές από το βιβλίο του κ. Α. Μπέγκου «Ο Ναός της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ν. Σούλι και τα παρεκκλήσια του
βάσει του κώδικα της εκκλησίας», από το βιβλίο του κ. Γ. Κόκκινου
«Νέο Σούλι Σερρών (Σουμπάσκιόϊ) Ιστορία-Λαογραφία» καθώς
και από το «Λεύκωμα του Σουμπασκιόϊ – χωρίου της περιφέρειας
Σερρών» του ιερομόναχου Γαβριήλ Κουντιάδη. Επιπρόσθετη
βοήθεια στάθηκαν οι μαρτυρίες του ιερέα του χωριού κ. Χ.
Παντούση καθώς και γεροντότερων κατοίκων του χωριού. Οι
φωτογραφίες που εμπλουτίζουν την εργασία τραβήχτηκαν από
τους μαθητές της τάξης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι όλοι οι μαθητές της Γ΄ τάξης
συνεργάστηκαν στην εκπόνηση της εργασίας τους με ομαδικό
πνεύμα και διάθεση να παρουσιάσουν μια όσο το δυνατόν
ολοκληρωμένη εργασία.

Η καθηγήτρια
Φωτεινή Δαβίτη ΠΕ 07
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Μέχρι το 1835 ο ναός βρισκόταν ερειπωμένος. Να φτιαχτεί νέος
ναός απαγορευόταν αυστηρά από τους Τούρκους. Γι' αυτό λοιπόν
οι χωρικοί μαζί με τον πρόεδρο, ζήτησαν με αίτημά τους να γίνει
ανέγερση του ήδη υπάρχοντος ναού.
Έτσι λοιπόν ζήτησαν από τον μουτασερίφι - διοικητή των Σερρών
να γίνει δεκτό το αίτημά τους. Αυτός με τη σειρά του το έστειλε
στο σουλτάνο Μαχμούτ Β' (1784-1839). Ο σουλτάνος αφού το
μελέτησε προσεκτικά, υπέγραψε με θετική απάντηση και έστειλε
το φιρμάνι στο Νέο Σούλι. Το σουλτανικό φιρμάνι και ένα
αντίγραφο του μεταφρασμένο στα ελληνικά βρίσκονται σήμερα
σε κορνίζα μέσα στο Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ύστερα
από προσεκτική μελέτη του εγγράφου (φιρμάνι) μπορούν να
διατυπωθούν κάποιες παρατηρήσεις όπως: Α) Η άδεια επισκευής
του ναού δόθηκε με 2 αυστηρούς όρους: 1) να μην αλλάξουν οι
διαστάσεις της εκκλησίας. Σύμφωνα με εντολή του Σουλτάνου ο
ναός έπρεπε να μείνει στις αρχικές του διαστάσεις (ύψος 7,60 m,
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πλάτος 13,50 m, μήκος 15 m) 2) τα έξοδα της επιδιόρθωσης να τα
αναλάβει εξολοκλήρου το ταμείο της εκκλησίας χωρίς την
χρηματική ενίσχυση των κατοίκων Β) για να ζητείται η επισκευή
της εκκλησίας θα πρέπει η παλιά εκκλησία να κτίστηκε περίπου το
1775-1785 ή και νωρίτερα Γ) η λεπτομερής καταμέτρηση των
διαστάσεων της εκκλησίας και η ανακαίνιση της σύμφωνα με τις
διαστάσεις της παλαιάς, δείχνουν την μεγαλοπρέπεια του ναού για
την εποχή εκείνη.
Αυτό που κάνει εντύπωση είναι πως ένας σουλτάνος που
εξουσιάζει ολόκληρη τη Μ. Ασία ασχολήθηκε με το πρόβλημα ενός
μικρού χωριού και εξέδωσε ειδικό φιρμάνι για την επισκευή του
ναού. Αυτό μάλλον επιτεύχθηκε χάρη στον Μητροπολίτη Σερρών
Γρηγόριο Α' Φουρτουνιάδη. Ο Γρηγόριος, που ήταν
Κων/νουπολίτης, πριν ανακηρυχθεί Πατριάρχης Κων/νουπόλεως,
μεταξύ 1835 και 1838, διετέλεσε μητροπολίτης Σερρών. Επομένως
ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους δόθηκε η άδεια για
την
επισκευή και
αναστύλωση του ναού της Παναγίας.
Αναφέρεται όμως ότι και ο σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ έδειχνε
ιδιαίτερη συμπάθεια στους ναούς που ήταν αφιερωμένοι στην
Παναγία. Η επισκευή ολοκληρώθηκε στις 10 Μαΐου 1836. Υπάρχει
εντοιχισμένη πλάκα στη βόρεια εξωτερική πλευρά του ναού που το
μαρτυρεί.

ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΣ
Μπαίνοντας στον κυρίως ναό αριστερά μας βρισκόταν το
παγκάρι των επιτρόπων ενώ από πάνω ακριβώς βρίσκεται ο
γυναικωνίτης, χώρος που προορίζεται αποκλειστικά για τις
γυναίκες. Αριστερά και δεξιά υπάρχουν τα προσκυνητάρια.
Προχωρώντας στον κυρίως ναό συναντάμε δεξιά τον Δεσποτικό
Θρόνο και τα αναλόγια των ψαλτών. Στο κέντρο της αριστερής
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κιονοστοιχίας βρίσκεται στηριγμένος ο άμβωνας από όπου
διαβάζεται το Ευαγγέλιο (σήμερα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν
καθόλου). Δύο πολυέλαιοι δεσπόζουν στο μεσαίο κλίτος. Στη θέση
του σημερινού κεντρικού πολυελαίου υπήρξε στη δεκαετία του
1950 ένας κρυστάλλινος με κεριά.

ΑΓΙΟ ΒΗΜΑ (ΙΕΡΟ)
Το Ιερό ή Άγιο Βήμα είναι το ιερότερο μέρος του ναού γιατί μέσα
σ΄αυτό, πάνω στην Αγία Τράπεζα, τελείται η αναίμακτη θυσία, το
μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας . Υπάρχουν δύο μικρές πύλες για
να μπει κανείς στο Άγιο Βήμα και μία μεγαλύτερη η Ωραία Πύλη
από την οποία μπαίνουν μόνο οι ιερείς. Η Αγία Τράπεζα δεσπόζει
του Αγίου Βήματος. Όλα τα ιερά σκεύη που βρίσκονται εκεί είναι
αφιερώματα ευσεβών κατοίκων του χωριού και αντικατέστησαν
τα παλαιότερα που είχαν φθαρεί και τώρα βρίσκονται στο
Σκευοφυλάκιο. Αριστερά της Αγίας Τράπεζας υπάρχει η πρόθεση ή
προσκομιδή όπου φυλάσσονται τα Ιερά Σκεύη. Δεξιά της Αγίας
Τράπεζας υπάρχει ένα ντουλάπι, το σκευοφυλάκιο του ναού, στο
οποίο βρίσκονται τα στεφάνια γάμου, ακόμα και παλιά φθαρμένα
λειτουργικά βιβλία.
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ΤΕΜΠΛΟ
Το τέμπλο ή εικονοστάσιο χωρίζει τον κυρίως ναό από το Άγιο
Βήμα. Είναι ξύλινο και καλύπτει όλο το ύψος του ναού. Είναι
βέβαιο ότι έγινε μετά την αγιογράφηση αφού με την κατασκευή
του καλύφθηκαν μερικές αγιογραφικές παραστάσεις και δύο
κίονες εγκλωβίστηκαν σ' αυτό. Το τέμπλο έχει ψηλά δύο σειρές
από μικρές φορητές εικόνες, 12 στην πάνω σειρά και 27 στην
κάτω.
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ
Η διακόσμηση της εκκλησίας (πολυέλαιοι, μανουάλια, καντήλα
δισκοπότηρα κ.α.) περιλαμβάνει και τις μεγάλες και λαμπρές
εικόνες του τέμπλου. Η αγιογράφηση εκτείνεται στις δύο ζώνες
πάνω από τις κιονοστοιχίες σ όλο το μήκος του ναού και καλύπτει
έκταση 50 περίπου μέτρων. Οι τοιχογραφίες αποτελούν ένα ενιαίο
σύνολο 24 παραστάσεων, 12 από κάθε πλευρά και ακολουθούν την
χρονολογική σειρά των εικονιζόμενων. Όλες αυτές οι τοιχογραφίες
είναι μάλλον έργα του 19ου αιώνα και είναι φυσικό με το πέρασμα
των χρόνων να ξεθωριάζουν. Έτσι γύρω στο 1953 ένας ζωγράφος
ανακαίνισε όλες τις αγιογραφίες, οι οποίες διατηρούνται μέχρι και
σήμερα σε καλή κατάσταση. Η αγιογράφηση του ναού
ολοκληρώθηκε στις μέρες μας.
ΝΑΡΘΗΚΑΣ
Ο νάρθηκας ή πρόναος παλαιότερα ήταν ο χώρος όπου έμεναν οι
κατηχούμενοι κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Γύρω στα
1930 ο καινούργιος τότε νάρθηκας χρησίμευε και ως αίθουσα
διδασκαλίας, ενώ το 1961 περιορίστηκε με τη δημιουργία γραφείου
επιτρόπων. Σήμερα στο νάρθηκα διαβάζονται «τα κατηχούμενα»
(οι ευχές που προηγούνται του μυστηρίου του βαπτίσματος) και
δίνεται το όνομα του παιδιού. Ο σημερινός νάρθηκας
αντικατέστησε τον προηγούμενο που βρισκόταν κάτω από το
γυναικωνίτη. Η είσοδος στο ναό από το νάρθηκα γίνεται από μια
δίφυλλη ξύλινη πόρτα.
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ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ

Μπροστά στο νάρθηκα, βρίσκεται το καμπαναριό. Είναι
ξεχωριστό οικοδόμημα κατασκευασμένο από πέτρα. Το πρώτο
καμπαναριό χτίστηκε το 1882 και πρέπει να ήταν πολύ
χαμηλότερο από το σημερινό, αφού δε διακρίνεται σε φωτογραφία
του χωριού το 1925. Στην πράξη της 15-12-1925 αποφασίζεται με
σύμφωνη γνώμη όλου του χωριού μαζί με την επέκταση της
εκκλησίας να επισκευασθεί, να ανυψωθεί και να στερεωθεί και το
κωδωνοστάσιο. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 1927. Το
καμπαναριό, που δεσπόζει του χωριού, έχει ύψος 22μ (περίπου)
και χωρίζεται σε 5 «ορόφους». Στον πρώτο όροφο ήταν τα
σήμαντρα, τα οποία χτυπούσαν λίγο πριν από την καμπάνα στον
Εσπερινό. Η άνοδος γινόταν από ξύλινη σκάλα και το χτύπημα της
καμπάνας απαιτούσε κάποια δεξιότητα. Τότε ήταν κυρίως έργο
του νεωκόρου, εδώ και μερικά χρόνια όμως το χτύπημα της
καμπάνας γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από το Άγιο Βήμα (1987).
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ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Υπάρχουν 3 είσοδοι που οδηγούν στον ευρύτερο χώρο της
εκκλησίας. Κεντρική, επίσημη, είναι η ανατολική, μια δεύτερη
είναι στη βόρεια πλευρά (με 12 σκαλιά) και τέλος υπάρχει η νότια
είσοδος που χτίστηκε πριν από μερικά χρόνια (1991). Επίσης
διατηρούνται μέχρι και σήμερα προσβάσεις από σπίτια των
συγχωριανών.
Ο πρώτος ναός είχε μικρό αύλειο χώρο λόγω της παρουσίας του
παλιού σχολείου. Η ανέγερση όμως νέου δημοτικού σχολείου το
1915 και η κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων, μεγάλωσαν κατά πολύ
τον αύλειο χώρο της εκκλησίας, ο οποίος αξιοποιήθηκε κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Καταργήθηκε και η μικρή βρυσούλα που
βρισκόταν κοντά στο νάρθηκα και έγινε μια καινούργια κρήνη
στην αυλή. Στη νέα αυτή μαρμάρινη κρήνη εντοιχίστηκε
ανάγλυφη επιτύμβια ταφική στήλη Ρωμα'ι'κών χρόνων που
βρέθηκε στην τοποθεσία του χωριού Χατζησουληνάρ και έχει
διαστάσεις 0,80 m και 0,60 m. Στην μαρμάρινη επιτύμβια πλάκα
απεικονίζεται ένας καβαλάρης επάνω στο άλογο έτοιμος να
μαστιγώσει με το δεξί του χέρι και πιο κάτω υπάρχουν δύο
γυναικεία πρόσωπα ένα μεγάλο και ένα μικρό.
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Ένα μεγάλο μέρος της αυλής καλύφθηκε με γκαζόν, ενώ το
υπόλοιπο στρώθηκε με πλάκες Ελευθερουπόλεως (1995). Στην
ανατολική πλευρά υπάρχει το γραφείο του ναού (1961). Στο μέσον
της αυλής τοποθετήθηκε η εξέδρα για τη βραδιά της Ανάστασης.

Στη νότια αυλή δημιουργήθηκε το 1991 η αίθουσα τελετών, έγινε
πλακόστρωση, χώρος για την κεντρική θέρμανση (1993) και
προστέθηκε η νότια είσοδος στο ναό. Την αυλή ομορφαίνουν τα
ποικίλα λουλούδια που καλύπτουν τους υπόλοιπους χώρους της
αυλής.
ΙΕΡΕΙΣ - ΨΑΛΤΕΣ
Πρώτος ιερέας του ναού αναφέρεται ο π. Γιώργης (της
οικογένειας Παπακωνσταντίνου). Αργότερα ο γιος του π. Γιώργη,
ο π. Γρηγόρης, υπηρέτησε ως ιερέας στο χωριό το (1853-55). Τον
π. Γρηγόρη διαδέχεται ο π. Στέργιος, ο οποίος χειροτονήθηκε το
1879 και υπηρέτησε στην εκκλησία ως το θάνατό του . Ο γιος του
π. Γρηγόρη, ο π. Κων/νος, υπηρέτησε ως εφημέριος από το 1899
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ως το θάνατό του το 1950 και υπήρξε ο μακροβιότερος ιερέας του
χωριού. Γιος του π. Κων/νου ήταν ο π. Θανάσης, ο οποίος μετά
από τη θητεία ως ψάλτης χειροτονήθηκε ιερέας το 1952. Μετά το
θάνατό του (1977) κλείνει η θητεία της οικογένειας Παπακων/νου
και ένας νέος σύγχρονος του π. Θανάση, ο π. Δημήτρης
(Πατραμάνης), υπηρέτησε αρχικά ως ψάλτης και χειροτονήθηκε
ιερέας (1947). Ο π. Δημήτρης πέθανε το 1982 και διάδοχός του
υπήρξε ο π. Χρήστος (Παντούσης). Χειροτονήθηκε από τον
Κων/νο Καρδαμένη σε ηλικία 30 ετών και υπηρετεί το ναό από το
1978.
Πρώτος ψάλτης του ναού αναφέρεται ο Αθανάσιος Θ. Μπέγκος.
Τον Αθανάσιο Θ. Μπέγκο, που πέθανε το 1929, διαδέχεται ο γιος
του Ιωάννης (Γιαννάκος) ο οποίος υπηρέτησε ως ψάλτης μέχρι το
1939. Σύγχρονος του Ιωάννη ήταν ο Θανασάκης (Παπακων/νου).
Ο Θανασάκης συνέχισε να ψέλνει ως το 1952, όπου χειροτονήθηκε
ιερέας. Τον Θανασάκη διαδέχεται ο Τασάκος Ζαχαρόπουλος γύρω
στα 1950. Αριστερά του στεκόταν ο Μίμης (αδερφός του) ενώ
δεξιά του ο Κατρακάζης Αθανάσιος. Στο αριστερό αναλόγιο
έψελνε ο Γιώργος Παντούσης με βοηθούς τον Θεολόγη
Κυριακόπουλο και τον Αποστόλη Βαγενά, ενώ στο δεξιό αναλόγιο
μετά τον Τασάκο έρχεται ο Γιώργος Παντούσης. Αριστερά έψελνε
για λίγα χρόνια ο Ηρακλής Παντσιούκας, ο οποίος αργότερα
προσελήφθη στον ναό του Τίμιου Σταυρού Σερρών και έτσι τη
θέση του κατέλαβε ο Σωκράτης Γκόγκας ο οποίος αργότερα έγινε
δεξιός ψάλτης και συνεχίζει να κατέχει μέχρι και σήμερα αυτή τη
θέση.

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Το παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται στη νότιο-δυτική
άκρη του σημερινού πάρκου, στο κέντρο του χωριού. Παλαιότερα,
επί Τουρκοκρατίας, ο χώρος εκείνος ήταν τα νεκροταφεία του
χωριού, όταν όμως αυτά μεταφέρθηκαν έγινε στο σημείο εκείνο το
ηρώο του χωριού.
Εκείνο όμως για το οποίο εκφράζονται κάποιες επιφυλάξεις είναι
η χρονολογία κτίσης. Ο πατήρ Γαβριήλ στο λεύκωμά του αναφέρει
πως το παρεκκλήσι χτίστηκε το 1910. Η μαρμάρινη πλάκα που
βρισκόταν εντοιχισμένη στην πρόσοψη ανέφερε ότι κτίστηκε το
1880 και μάλιστα όταν ηγούμενος στην Ι. Μ. Τ. Προδρόμου ήταν ο
Θεοδόσιος.
-9-

Τοπική Ιστορία

Γ΄ Γυμνασίου

Σχολικό Έτος 2009 - 2010

<<Ο ΟΙΚΟΣ ΟΥΤΟΣ ΕΚ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΕΚΤΙΣΘΗ ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΝ
ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙ ΑΛΛΗΣ ΔΕ ΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΛΟΥ ΖΗΛΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΕΡΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΙΝΟΥ ΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΕ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
ΩΚΟΔΟΜΗΘΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΟΣΜΗΘΗ ΕΠΙΤΗΔΕΙΩΣ ΕΝ ΕΤΗ 1880 ΕΠΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΕΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ>>.

Από την παραπάνω επιγραφή προκύπτει ακόμα ότι, αφού τα
έξοδα της ανοικοδόμησης είχαν αναλάβει τα μισά η Μονή
Προδρόμου και τα άλλα οι δύο μοναχοί, πρέπει το παρεκκλήσι να
ήταν μετόχι της Ιεράς Μονής. Ο μικρός ναός στερεώθηκε και
ανακαινίσθηκε το 1953 αλλά κάηκε από άγνωστη αιτία τον
Σεπτέμβριο του 1997.
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Σήμερα ανεγέρθηκε ναός βυζαντινού ρυθμού. Προβλέπεται
μάλιστα το υπόγειο του ναού να λειτουργεί ως αίθουσα για ομιλίες
και διαλέξεις, χωρητικότητας άνω των 150 ατόμων. Τα σχέδια του
ναού εξεπόνησε ο μηχανικός Αντώνης Παπαθεοδώρου. Κατά την
ανέγερση του νέου ναού καταστράφηκε δυστυχώς η
προαναφερθείσα μαρμάρινη πλάκα. Στην ανέγερση του νέου ναού
συνέβαλλαν όλοι οι κάτοικοι του χωριού με έρανο που
διενεργήθηκε για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ο Σύλλογος Νεοσουλιωτών Αττικής αλλά και
μεμονωμένα άτομα με μικρά και μεγάλα ποσά.
Τα τελευταία χρόνια έγινε ριζική ανάπλαση του πάρκου μέσα στο
οποίο βρίσκεται ο ναός. Κατά την διάρκεια εθνικών επετείων και
εις ανάμνηση ιστορικών γεγονότων του Ν. Σουλίου
πραγματοποιείται στο ηρώο δέηση, παρουσία των κατοίκων του
χωριού.
Ο Άγιος Δημήτριος διοικείται από επιτροπή που φροντίζει την
συντήρηση και την λειτουργία του. Γιορτάζει στις 26 Οκτωβρίου,
ημέρα της γιορτής του Αγίου Δημητρίου. Ο νέος ναός λειτουργεί
πλέον συχνά κατά την διάρκεια του έτους και όχι μόνο την ημέρα
της γιορτής του Αγίου όπως παλαιότερα.

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου το 1925 δεν υπήρχε, πιθανόν
να είχε καταστραφεί από παλιά. Υπήρχε όμως η αδελφότητα του
όπως επίσης και η περιοχή στα επάνω μνήματα που ονομαζόταν
περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Γι’ αυτό και κατά τη διάρκεια του
πανηγυριού του έτους 1925, δόθηκε η ιδέα να κτιστεί «εξωκλήσι
προς τιμήν του Αγίου» και ακόμη να μεταφερθούν τα μνήματα.
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Καθώς περνούσαν τα χρόνια πραγματοποιήθηκαν και οι δυο
σκέψεις. Κτίσθηκε το 1927 το εξωκλήσι, στη συνέχεια κάηκε από
άγνωστη αιτία το 1980 και στη θέση του χτίσθηκε νέος ναός
μεγαλύτερος το 1982. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, ο ευρύτερος
χώρος του Αγίου Γεωργίου ήταν νεκροταφείο, πρώτα μόνο για την
ανατολική συνοικία του χωριού εξαιτίας του λάκκου και αργότερα
όλου του χωριού μέχρι το 1981, οπότε το νεκροταφείο
μεταφέρθηκε στο Προδρομούδι όπου βρίσκεται μέχρι και σήμερα.
Ο χώρος του Αγίου Γεωργίου διαμορφώθηκε κατάλληλα για τις
εκδηλώσεις του πανηγυριού.

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κάθε χρόνο γίνεται την μέρα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου
αναπαράσταση της Δρακοκτονίας. Πρόκειται για ένα από τα πιο
εντυπωσιακά έθιμα και είναι ένα δρώμενο μοναδικό στον
Ελλαδικό χώρο. Οι ρίζες του βρίσκονται στα χρόνια της
τουρκοκρατίας. Ήταν μια ευκαιρία να συγκεντρωθεί ο κόσμος και
από τα γύρω χωριά να γιορτάσουν, να ενισχυθούν οι δεσμοί, αλλά
και το εθνικό φρόνημα, αφού απαγορεύονταν άλλου είδους
συγκεντρώσεις. Σύμφωνα με την παράδοση, στο χωριό κάποτε είχε
κοπεί το νερό από τις βρύσες. Το εμπόδιζε, κατά το μύθο, ένας
δράκος και οι κάτοικοι του χωριού θα έπρεπε να του θυσιάσουν
την κόρη του βασιλιά, την βασιλοπούλα, για να αφήσει το νερό
ελεύθερο στο χωριό. Παρακάλεσαν τότε οι κάτοικοι τον Άγιο
Γεώργιο να σκοτώσει τον δράκο για να ελευθερωθούν τα νερά,
αφού και οι δυο βασικές πηγές του χωριού πήγαζαν κάτω από τα
μνήματα του Αγίου Γεωργίου.
Κάθε χρόνο στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου γίνεται το
πανηγύρι. Το πανηγύρι ξεκινάει από το βράδυ της προηγούμενης
μέρας, αρχίζοντας με τον Εσπερινό. Έπειτα ακολουθεί γλέντι με
χορό, φαγητό, ποτό που συνεχίζεται ως αργά το βράδυ. Την άλλη
μέρα το πρωί γίνεται ξανά εκκλησιασμός και αφού τελειώσει η
λειτουργία μοιράζονται στον κόσμο λουκούμια, φρυγανιές και
γάλα. Αμέσως μετά αρχίζει πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς
από τους χορευτικούς συλλόγους. Στην διάρκεια του
προγράμματος μια κοπέλα, που έχει εκλέγει από πριν, ντύνεται
βασιλοπούλα και ένα αγόρι Αι-Γιώργης.
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Αφού τελειώσει το πρόγραμμα ο κόσμος συγκεντρώνεται στο δρόμο
έξω από το παρεκκλήσι και ο ιερέας ψάλλει. Η βασιλοπούλα
συνοδεύεται στην εκκλησία από δυο κοπέλες που είναι ντυμένες
παραδοσιακά και στέκονται δίπλα στον ιερέα. Στην συνέχεια
έρχεται Αι-Γιώργης με ένα άσπρο άλογο και κρατώντας το κοντάρι
καρφώνει και σκοτώνει τον δράκο. Αμέσως ελευθερώνονται τα νερά
που εμπόδιζε ο δράκος.
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ΤΟ ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
(ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΔΙ)

Το εξωκλήσι του Τίμιου Προδρόμου ή Προδρομούδι, δηλαδή
μικρός Πρόδρομος, (σε αντιδιαστολή με τη βυζαντινή μονή του
Τίμιου Προδρόμου), βρίσκεται στα νότια του χωριού.
Φαίνεται ότι από παλιά υπήρχε στο συγκεκριμένο χώρο ένα μικρό
εκκλησάκι κάτι που συνηθίζονταν επί Τουρκοκρατίας, γιατί
απαγορεύονταν την εποχή εκείνη από τους Τούρκους η ίδρυση
νέων ναών.
Ο πρώτος ναΐσκος έγινε το 1891 με τη βοήθεια των χωρικών,
κυρίως νέων. Ανάμεσα σε αυτούς που βοήθησαν στη ανέγερση του
ναού ήταν και ο Γαβριήλ Κουντιάδης, ο οποίος αναφέρει ότι κατά
το χτίσιμο του παρεκκλησίου φάνηκαν τα θεμέλια παλιάς
εκκλησίας βυζαντινού ρυθμού με μαρμάρινες κολώνες και πλάκες
στρωμένες στο δάπεδο της. Αναφέρει επίσης ότι η αρχική αυτή
εκκλησία φαίνεται να πυρπολήθηκε. Πρωτοστάτης στην ίδρυση
ήταν ο Ευάγγελος Αθανασίου Γρέδης, ο οποίος είχε δει στον ύπνο
του το 1883 ότι έπρεπε να κτιστεί εκκλησία προς τιμήν του
προφήτη Προδρόμου, όπως αναφέρει μαρμάρινη πλάκα στο
εσωτερικό του ναού .
Κατά την ανέγερση του ναού βρέθηκαν κομμάτια αρχιτεκτονικής
και γλυπτικής τέχνης της βυζαντινής εποχής.
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.
Στο προαύλιο βρέθηκαν βάσεις κιόνων και τεμάχια άλλων
αρχιτεκτονικών μερών. Το παρεκκλήσι υπέστη μεγάλες ζημιές
κατά τη βουλγαρική κατοχή του 1916-1917. Όταν το χειμώνα της
χρονιάς εκείνης Τούρκοι στρατιώτες, σύμμαχοι των ΓερμανοΒουλγάρων, μαγειρεύοντας τα φαγητά τους έκαψαν τα σανίδια και
τις εικόνες του. Η πρώτη ανακαίνιση του ναού έγινε το 1924 με
πρωτοβουλία του Αντώνη Μαρκόπουλου. Τα τελευταία χρόνια υπό
την επιστασία του Απόστολου Μαρκόπουλου καθώς και των άλλων
μελών της επιτροπής έγιναν ριζικές αλλαγές με την προσθήκη
νάρθηκα, αίθουσας τελετών (1990) και την αγιογράφηση του
ναού (2001).
Το ξωκλήσι του Τίμιου Προδρόμου αναβαθμίστηκε, όταν
μεταφέρθηκαν εκεί τα νεκροταφεία το 1981. Έτσι έγινε
κοιμητηριακός ναός, ενώ από το 1998 υπάρχει και οστεοφυλάκιο.
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Από το τέμπλο του ναού ξεχώριζε η εικόνα του Αγίου Γεωργίου
έργο του 18ου αιώνα η οποία έχει μεταφερθεί στον κεντρικό ναό
του χωριού.
Το Προδρομούδι είναι αφιερωμένο στη μνήμη της αποτομής του
Τίμιου Προδρόμου, πανηγυρίζει στις 29 Αυγούστου και κατά την
παράδοση στις 30 Ιουνίου. Διοικείται από τη δική του αδελφότητα
δηλαδή, μια επιτροπή που φροντίζει για τη συντήρηση και τη
λειτουργία του. Λειτουργεί κατά την ημέρα της μνήμης του Αγίου
Προδρόμου και έκτακτα όταν κάποιος θελήσει να κάνει ιδιωτική
λειτουργία.
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ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Το παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας αναφέρεται ότι κτίστηκε γύρω
στο 1880. Πιθανόν όμως να προϋπήρχε αφού στον ‘‘Κώδικα,, της
Εκκλησίας αναφέρονται έσοδα-έξοδα του κατά το διάστημα 18741884.
Στο κτίσιμό του πρωτοστάτησε ο Ευάγγελος Γρέδης. Σύμφωνα με
μαρτυρίες είδε όραμα να χτίσει στην συγκεκριμένη τοποθεσία
παρεκκλήσι αφιερωμένο στην Αγία Μαρίνα. Το χωράφι που
χτίστηκε το παρεκκλήσι ήταν αρχικά λαχανόκηπος δικής του
ιδιοκτησίας. Ο ίδιος, εκτός του ότι πρωτοστάτησε στην ανέγερση,
υπηρέτησε το παρεκκλήσι ως το τέλος της ζωής του.
Αρχικά η τοποθεσία στην οποία βρισκόταν η Αγία Μαρίνα ήταν
στο κάτω άκρο τού χωριού, επάνω στον δρόμο προς Σέρρες.
Περιέκλειε δύο περίπου στρέμματα και ήταν περιτριγυρισμένη
από τοίχους. Στο περίβολό της υπήρχαν κήποι και τα κτίσματά της
είχαν ψηλούς χώρους.
Το 1928 παραχωρήθηκε τμήμα του οικοπέδου της (400 τ. μ) για
την ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου. Αργότερα το 1956
επεκτείνεται ο προαύλιος χώρος του Σχολείου παίρνοντας και πάλι
ένα μέρος από το οικόπεδο του παρεκκλησίου της Αγίας Μαρίνας.
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Για να φτάσει το παρεκκλήσι στη σημερινή του μορφή γνώρισε
πολλές βελτιώσεις με σπουδαιότερη αυτή του 1989.

Στο τέμπλο της Αγίας Μαρίνας υπάρχει μεταξύ άλλων και η
εικόνα της Αγ. Μαρίνας με την ένδειξη «δια συνδρομής χρυσάφι
ίσως και κτήτορος 1773».
Λειτουργεί στη γιορτή της Αγίας Μαρίνας (17 Ιουλίου) και στην
γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνος (12 Δεκεμβρίου) καθώς και για
ιδιωτικές λειτουργίες των κατοίκων του χωριού. Την φροντίδα του
παρεκκλησίου αναλαμβάνει επιτροπή αποτελούμενη από γυναίκες
του χωριού.
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ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Το παρεκκλήσι του Προφήτη Ηλία βρίσκεται ανατολικά του
χωριού, στον ομώνυμο λόφο. Σύμφωνα με μαρτυρία του
Γ.Κουντιάδη χτίστηκε μετά το 1900. Στον "Κώδικα" όμως της
εκκλησίας αναφέρεται ήδη το 1863 η τοποθεσία «το μπαϊρ του
Προφήτη Ηλία», γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
πιθανόν να προϋπήρχε στη τοποθεσία αυτή κάποιο ξωκλήσι.
Ιστορικά στοιχεία μας πληροφορούν ότι το 1907 έγινε στο
λόφο του Προφήτη Ηλία ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ του
σώματος του καπετάν Στρατή και της τούρκικης έφιππης
αστυνομίας.
Στα νεότερα χρόνια έγινε αγιογράφηση της εκκλησίας και
βελτιώσεις σ΄ αυτή καθώς και στον προαύλιο χώρο. Την ημέρα
της πανήγυρης του Αγίου Γεωργίου γίνεται δέηση στον
προφήτη Ηλία και «ύψωμα», κατά την διάρκεια του οποίου
τοποθετεί ο ιερέας αντίδωρο σε τρύπα που ανοίγεται στο
γέρικο δέντρο που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο.
Το παρεκκλήσι του Προφήτη Ηλία γιορτάζει στις 20 Ιουλίου.
Την παραμονή της γιορτής γίνεται πανήγυρη στον χώρο της
εκκλησίας και την επόμενη, την ημέρα της γιορτής, ψάλλεται
δοξολογία από τον ιερέα του χωριού.
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ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Το εκκλησάκι του Αγίου Χαράλαμπου βρίσκεται στην
διασταύρωση των οδών Σερρών-Δράμας και Νέου Σουλίου και
κτίστηκε σ' ανάμνηση του ακόλουθου ιστορικού και θαυματουργού
γεγονότος:
Στις 10-02-1949, ημέρα γιορτής του Αγίου Χαράλαμπου,
κατέβηκαν τα χαράματα οι αντάρτες του βουνού στο χωριό, με
σκοπό να μαζέψουν τους άνδρες για να τους στρατολογήσουν στο
σώμα τους. Απέκλεισαν κάθε έξοδο του χωριού προς Σέρρες και τα
γύρω χωριά και ναρκοθέτησαν καίρια σημεία του χωριού μεταξύ
των οποίων και τη διασταύρωση του χωριού με την οδό ΣερρώνΔράμας. Το αντάρτικο σώμα εγκαταστάθηκε στην πλατεία του
χωριού για ν 'ανεφοδιαστεί με τρόφιμα και στη συνέχεια να
μαζέψει τους κατοίκους του χωριού στην πλατεία. Ενώ όλοι οι
Νεοσουλιώτες είχαν κρυφτεί στις πρόχειρες κρυψώνες που είχαν
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στις αυλές ή στα σπίτια τους, ένας απ' αυτούς, ο Μπεντούλης
Αθανάσιος, κατόρθωσε να διαφύγει από την προσοχή των
ανταρτών και ειδοποίησε στις Σέρρες τον Ελληνικό Στρατό για την
κατάληψη του χωριού. Σύντομα εμφανίστηκαν 3 στρατιωτικά
αεροπλάνα, 3 άρματα και ένα σώμα Στρατού στο χωριό. Δόθηκε
μάχη γύρω και μέσα στο χωριό, στην οποία οι αντάρτες όλοι
σχεδόν στο σύνολο τους σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν. Στη μάχη
αυτή που κράτησε ως το απόγευμα της 10ης Φεβρουαρίου
σκοτώθηκε μόνο ένας στρατιώτης του Ελληνικού Στρατού. Η
σωτηρία των κατοίκων του χωριού και η έγκαιρη έλευση του
Ελληνικού Στρατού αποδόθηκαν στην βοήθεια του Αγίου
Χαράλαμπου που γιορτάζει εκείνη την ημέρα.
Σ' ανάμνηση αυτού του γεγονότος χτίστηκε το 1965 το εκκλησάκι
του Αγίου Χαράλαμπου στη διασταύρωση του χωριού. Αργότερα,
κατά την διάρκεια κατασκευής της νέας εθνικής οδού ΣερρώνΔράμας μετακινήθηκε δεξιότερα, στο σημείο που βρίσκεται
σήμερα.
Κάθε χρόνο την ημέρα της γιορτής του Αγίου Χαράλαμπου, στις
10 Φεβρουαρίου, ψάλλεται δέηση στο εκκλησάκι από τον ιερέα του
χωριού παρουσία πολλών Νεοσουλιωτών.
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΔΑΒΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ 07
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ:
1. -ΒΑΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2. -ΒΡΕΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. -ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. -ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. -ΔΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. -ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. -ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. -ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
9. -ΚΙΝΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
10. -ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
11. -ΚΙΠΕΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
12. -ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
13. -ΛΙΟΥΣΑ ΜΑΡΙΑ
14. -ΛΙΟΥΣΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
15. -ΜΑΛΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
16. -ΜΑΝΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
17. -ΜΗΛΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗ
18. -ΜΠΑΡΜΠΑ ΚΩΝ/ΝΑ
19. -ΜΠΕΝΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
20. -ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
21. -ΤΟΥΡΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
22. -ΤΣΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
23. -ΦΙΛΕΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

- 22 -

Τοπική Ιστορία

Γ΄ Γυμνασίου

Σχολικό Έτος 2009 - 2010

ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Κόκκινος Δ. Γεώργιος: Νέο Σούλι Σερρών (Σουμπάσκιοϊ)
Ιστορία-Λαογραφία. Σέρρες: ΄Εκδοση της Κοινότητας Νέου
Σουλίου Σερρών (1998).
- Κουντιάδης Γαβριήλ: Λεύκωμα του Σουμπάσκιοϊ χωρίου της
περιφέρειας Σερρών. Θες/νίκη (1925).
- Μπέγκος Αναστάσιος : O Nαός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στο Ν. Σούλι και τα Παρεκκλήσια του βάσει του Κώδικα της
Εκκλησίας. Ιστορική και λαογραφική Εταιρία Σερρών –
Μελενίκου. Αθήνα (2007).
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
- http://gym-n-souliou.ser.sch.gr
-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
π. Παντούσης Χρήστος (ιερέας του χωριού)
Γρέδης Αθανάσιος
Δαβίτης Νικόλαος
Κυριακόπουλος Γεώργιος
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