
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Η Α΄ Γυμνασίου του Ν .Σουλίου Σερρών στις 10 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποίησε εκπαιδευ-

τική επίσκεψη στα πλαίσια του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Συγκεκριμένα με 

αφορμή τη διδασκαλία του λαϊκού παραμυθιού «το πιο γλυκό ψωμί» (σελ. 18 του διδακτι-

κού εγχειριδίου) οι μαθητές με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Αβραμίδου Χαρά, φιλόλογο, 

προγραμματίσαμε και υλοποιήσαμε την παραπάνω εκπαιδευτική επίσκεψη. Συνοδός ήταν 

επίσης η κ .Ηλία Έλενα, καθηγήτρια Αγγλικών. 

 Ξεναγηθήκαμε στους μουσειακούς χώρους της Ιεράς Μονής με θεματικές ενότητες το ψωμί, 

την ελιά και το αμπέλι. Έγινε επίσης ξενάγηση από τις αδελφές  στο Καθολικό της Μονής 

που χρονολογείται στα  1300    καθώς και στο ζωγραφικό διάκοσμο με τοιχογραφίες εξαίρε-

της βυζαντινής τέχνης και στη  Βιβλιοθήκη της Μονής. 

 Οι μαθητές μας προσέγγισαν βιωματικά μέσα από τα χρηστικά αντικείμενα που εκτίθενται, 

την μακραίωνη ιστορία της Μονής που είναι άρρηκτα δεμένη με τις περιπέτειες του τόπου 

τους. Χάρηκαν συντροφικά τη μάθηση μέσα στη φύση, σε ένα εξαιρετικά όμορφο φυσικό 

περιβάλλον στη χαράδρα του Μενοίκιου όρους, σε ένα αγιασμένο τόπο που αποπνέει άρωμα 

Βυζαντίου. 

Στη συνέχεια –αυτή τη φορά μέσα στην τάξη-έγραψαν όλοι τις προσωπικές τους εμπειρίες 

μερικές από τις οποίες παραθέτουμε παρακάτω. Τέλος δημιούργησαν οι ίδιοι μια προβολή με 

τη μορφή power point με τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα που φρόντισαν να φωτογραφή-

σουν. 

 Ευχαριστούμε  θερμά τις μοναχές της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου που με αδελφική α-

γάπη και καλοσύνη  μας υποδέχτηκαν, μας φιλοξένησαν και  μας έδωσαν μια γεύση από τη 

ζωή της αδελφότητας .Τέλος  ευχαριστούμε πολύ την Διευθύντριά μας κ. Σιομπότη Μαρία, 

που όπως πάντα φρόντισε με τη σειρά της να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η  εκπαιδευτική 

μας επίσκεψη. 

 

 

Αβραμίδου  Χαρά 

Φιλόλογος 

 

 

  



 
«Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών» 

 
  Η σχολική επίσκεψη της Α’ Γυμνασίου 

του Νέου Σουλίου Σερρών στα πλαίσια των σχολικών 

δραστηριοτήτων και του μαθήματος της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας στην Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου υπήρξε ξε-

χωριστή. Το μοναστήρι χτισμένο σε μια χαράδρα του 

Μενοίκιου όρους αποτελεί ένα κόσμημα για οποιοδή-

ποτε επισκέπτη. Φτάνοντας εκεί με το σχολείο και τις 

καθηγήτριές μου είδα πως το μοναστήρι μοιάζει σαν 

μια μικρή πολιτεία οχυρωμένη και προστατευμένη.  

 Περνώντας τη μεγάλη πόρτα της Μονής εντυ-

πωσιάστηκα από το αυθεντικό πλακόστρωτο που υ-

πάρχει στον περίβολο της Μονής. Γύρω από τον ναό απλώνονται άλλα κτίρια τα οποία είναι 

εργαστήρια και  κελιά των μοναχών. Φτάνοντας στο ναό μας περίμεναν οι μοναχές οι οποίες 

μας υποδέχτηκαν με πολλή αγάπη και προθυμία να μας ξεναγήσουν στους χώρους της Μο-

νής.  

 Πρώτα επισκεφθήκαμε τον ναό ο οποίος θα λέγαμε ότι αποτελεί μουσείο βυζαντινής 

αγιογραφίας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το ξυλόγλυπτο τέμπλο το οποίο είναι περίπου δύο 

αιώνων. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το εργαστήριο παραγωγής κρασιού, όπου είδα εργα-

λεία πρωτόγνωρα για μένα. Τα μεγάλα ξύλινα βαρέλια κρασιού δέσποζαν μέσα στο χώρο. 

Μια σύντομη στάση έξω από τη βιβλιοθήκη του μοναστηριού μάς έδωσε ιδιαίτερη χαρά, για-

τί οι μοναχές μας προσέφεραν Άρτο και το παραδοσιακό λουκούμι. 

 Κατόπιν ξεναγηθήκαμε στο χώρο που φιλοξενεί τη βιβλιοθήκη του μοναστηριού. Ο 

χώρος ήταν αρκετά μεγάλος και η συλλογή βιβλίων πλούσια. Υπήρχαν γραφεία όπου μπο-

ρούσε κάποιος να μελετήσει και να πάρει πληροφορίες για τη Μονή και όχι μόνο. 

 Τελειώνοντας την επίσκεψή μας είδαμε το χώρο που έφτιαχναν το λάδι και το ψωμί. 

Ο χώρος έμοιαζε με μουσείο και φιλοξενούσε εργαλεία με τα οποία έφτιαχναν το λάδι και 

σφραγίδες τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι μοναχές για τα πρόσφορα. 

 Πραγματικά, η επίσκεψη αυτή θα μου μείνει αξέχαστη, γιατί έμαθα για το μοναστήρι 

και την ιστορία του πράγματα που δε γνώριζα.  

 
Αβατάγγελος  Γεώργιος 

Α  Γυμνασίου 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών» 
 

Η σχολική επίσκεψη της  Α’ Γυμνασίου του Νέου 

Σουλίου Σερρών στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτή-

των και του μαθήματος της  Νεοελληνικής  Λογοτεχνίας 

στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου υπήρξε ξεχωριστή . 

Καταρχάς, η διαδρομή ήταν μαγευτική. Βρισκόμασταν σε 

μια ειδυλλιακή τοποθεσία  στην χαράδρα του Μενοίκιου 

Όρους. Το τοπίο ήταν καταπράσινο, με τα πανύψηλα πεύκα 

και κυπαρίσσια. Ο δρόμος ασφαλτοστρωμένος και η θεία 

αποζημίωνε και τον πιο απαιτητικό. 

 

Μόλις φτάσαμε συναντήσαμε εργάτες, μια που βρί-

σκονται σε εξέλιξη εργασίες για την  αναπαλαίωση και συ-

ντήρηση μιας πτέρυγας της Μονής. Μπαίνοντας μέσα στην 

εκκλησία, την προσοχή  μου τράβηξε  το ξυλόγλυπτο τέ-

μπλο με παραστάσεις από την Καινή Διαθήκη αλλά και οι 

τοιχογραφίες. Κατόπιν, κατευθυνθήκαμε προς το μουσείο 

του κρασιού και του τσίπουρου. Αυτά που μου έκαναν εντύπωση ήταν τα τεράστια, ξύλινα 

βαρέλια αλλά και η μακέτα-μικρογραφία της Μονής από τον γνωστό Σερραίο ζωγράφο κ. Χρ.  

Μελλίδη. Στην συνέχεια κατεβήκαμε στο χώρο, στον οποίον βρίσκονταν τα γεωργικά εργα-

λεία που χρησιμοποιούσαν οι μοναχοί για τις δουλειές τους. Μόλις τελειώσαμε την ξενάγηση 

οι μοναχές μας κέρασαν στο Αρχονταρίκι ένα πολύ νόστιμο λουκουμάκι και άρτο κι   έπειτα 

μας ξενάγησαν σε μια βιβλιοθήκη με εκατοντάδες βιβλία. 

Βγήκαμε από τον χώρο του κρασιού και οδεύσαμε προς τον χώρο που μας ενδιέφερε, 

δηλαδή  το χώρο του ψωμιού και της ελιάς. Αμέσως  το μάτι μου έπεσε πάνω στις ξύλινες 

πινακωτές και τις σφραγίδες. Εντύπωση όμως μου έκαναν και οι δακοπαγίδες  που κρεμού-

σαν στα ελαιόδεντρα για να τα   προστατέψουν  . Ύστερα προμηθευτήκαμε χειροποίητα  προ-

ϊόντα από την έκθεση. Κατά την έξοδο μας από τον χώρο βγήκαμε μια ομαδική φωτογραφία. 

Τέλος, πήγαμε να δούμε τους ορμητικούς, γραφικούς καταρράκτες  έξω από την Μονή . Κατά 

την άποψη μου, ήταν η ωραιότερη επίσκεψη που έκανα ποτέ!  

 

 

ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                                                                                                         Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

«Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών» 
 

 

  Η σχολική επίσκεψη της Α΄ Γυμνασίου του 

Νέου Σουλίου Σερρών στα πλαίσια των σχολι-

κών δραστηριοτήτων και του μαθήματος της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην Ιερά Μονή 

Τιμίου Προδρόμου υπήρξε ξεχωριστή! 

   Πριν ακόμη φτάσουμε στην Μονή, κάναμε 

μια στάση για να προσκυνήσουμε  τη θαυμα-

τουργή  εικόνα της Παναγίας της Μαλεβής, η 

οποία φιλοξενούνταν για λίγες ημέρες από το 

Άστρος της Κυνουρίας  στη Μητρόπολη των Σερρών. Φτάνοντας στην Ιερά Μονή του Τίμιου 

Προδρόμου μας καλωσόρισαν οι μοναχές και  μας κέρασαν λουκούμι και λειτουργιά. Στη 

συνέχεια μας ξενάγησαν στο χώρο όπου φτιάχνεται το ψωμί. 

Εκεί υπάρχουν και παλιότερα μηχανήματα και εργαλεία  από προηγούμενες γενιές ,όταν το 

Μοναστήρι ήταν αντρικό. Έπειτα, αφού είχαμε ακόμη χρόνο στη διάθεσή μας, επισκεφθήκα-

με τους χώρους όπου φτιάχνονταν το λάδι και το κρασί. Κατόπιν, περιηγηθήκαμε στη βιβλιο-

θήκη καθώς και στους υπόλοιπους χώρους της Μονής και τελειώνοντας την επίσκεψή μας 

κάναμε μια βόλτα γύρω από την Μονή. Νομίζω ότι όχι μόνον εγώ αλλά και οι συμμαθητές 

μου την βρήκαμε πραγματικά πανέμορφη!  

   Ελπίζω κάποτε να επισκεφθούμε πάλι την Ιερά Μονή  στην οποία περάσαμε υπέροχα. Άξι-

ζε πραγματικά τον κόπο και το ευχαριστηθήκαμε! 

Δημήτρης Πατραμάνης 

                                                                                                      Α’ Γυμνασίου 

 

 

«Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών» 



 

 

Η σχολική επίσκεψη της Α’ Γυμνασίου του Ν .Σουλίου Σερρών στα πλαίσια των σχολικών 

δραστηριοτήτων και του μαθήματος της Νεοελλη-

νικής Λογοτεχνίας στην Ιερά Μονή Τιμίου Προ-

δρόμου υπήρξε ξεχωριστή. Η  I.Μονή Τιμίου Προ-

δρόμου βρίσκεται στα δυτικά μιας βαθιάς χαράδρας 

του Μενοίκιου όρους. Πρώτα  πρώτα μου άρεσε 

πάρα πολύ το Καθολικό της Μονής με τις ομορφό-

τερες τοιχογραφίες που έχω δει ποτέ και ιδιαίτερα 

τα ξυλόγλυπτο τέμπλο με παραστάσεις από την 

Καινή Διαθήκη. Επίσης με εξέπληξαν οι μουσεια-

κοί χώροι που ήταν αφιερωμένοι στο κρασί, στην 

ελιά και στο ψωμί. Πιο πολύ από όλα τα αντικείμε-

να τράβηξαν την προσοχή μου οι δακοπαγίδες. 

Πρόκειται για γυάλινα μπουκαλάκια που είχαν πα-

ράξενο σχήμα. Μου άρεσε πάρα πολύ το μοναστή-

ρι του Τίμιου Προδρόμου και ελπίζω να το ξαναε-

πισκεφτώ  με τους γονείς μου. 

Σουρίδης  Κωνσταντίνος 

Α’ Γυμνασίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών» 



 
     Στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων και 

του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, η Α' Γυ-

μνασίου του Ν. Σουλίου Σερρών επισκέφθηκε την  Ι. 

Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών. Η εκδρομή πραγμα-

τοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου και υπήρξε ξεχωριστή για 

εμένα, αλλά και για όλους τους συμμαθητές μου. Ξεκι-

νήσαμε το πρωί με πολύ  ομίχλη. Ο δρόμος είχε πολλές 

στροφές και πολλούς γκρεμούς.  Όταν φτάσαμε στο μο-

ναστήρι οι μοναχές μας υποδέχθηκαν με χαρά. Στη συ-

νέχεια μας πήγαν να δούμε την εκκλησία όπου είχε με-

γάλες εικόνες  βυζαντινής τεχνοτροπίας. Έπειτα μας ξε-

νάγησαν στο μουσείο που φτιάχνουν το κρασί. Εκεί μέ-

σα υπήρχαν μεγάλα ξύλινα βαρέλια όπου αποθήκευαν το 

κρασί. Ύστερα επισκεφθήκαμε κι ακόμα έναν χώρο, εκεί 

όπου γίνεται το ψωμί. Στο τέλος οι μοναχές μας κέρασαν 

λειτουργιά και ένα λουκουμάκι, και σιγά σιγά πήραμε 

τον δρόμο του γυρισμού.  Ήταν μια υπέροχη εκπαιδευτι-

κή επίσκεψη, είδαμε  πολλά πράγματα και θα ήθελα το 

σχολείο μου να  ξανά κάνει μια τέτοια επίσκεψη. 

      

 

                                                                                                                          Μαρίνα-Βενέτη 

                                                                                                                           Α’ Γυμνασίου 

 


