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Τι το καλύτερο, τι το πιο ωραίο και τι το πιο υπερήφανο, από το να αγαπάς
την πατρίδα σου!!
Όταν έχεις αυτά τα στοιχεία καθώς κι ένα στοιχείο που πηγάζει μέσα
από την οικογένειά σου και ιδιαίτερα από τους γονείς σου, είναι το
ιδανικότερο μπόλιασμα για να αγαπήσεις τον τόπο σου.
Είναι μία προσωπική κατάθεση ψυχής κι ένα έργο στη μνήμη των
αείμνηστων γονιών μου, οι οποίοι μου έδωσαν εκείνα τα στοιχεία αγάπης
και μόνο αγάπης για τα χωριά μας.
Με αυτό το αγνό μπόλιασμα ξεκίνησα να γράφω για τα χωριά του
ιστορικού και ηρωικού μας δήμου Εμμανουήλ Παπά.
Τα αρχικά κείμενα δημοσιεύθηκαν σε δύο εφημερίδες του νομού μας.
Στο «Σερραϊκό θάρρος» και στην «Πρόοδο». Αργότερα, μετά το 2013,
τα κείμενα δημοσιεύονται αποκλειστικά στην εφημερίδα «Σερραϊκό
θάρρος».
Για το περιεχόμενο των κειμένων, θα ζητήσω την επιείκεια των
αναγνωστών συγχωριανών μου, λόγω του περιορισμένου χώρου στην
εφημερίδα (μόνο μία σελίδα), γνωρίζοντας πολύ καλά ότι για κάθε μία
Κοινότητα ξεχωριστά χρειάζεται να γράψεις ένα ολόκληρο βιβλίο και όχι
μόνο.
Για την προσπάθεια αυτή και την υλοποίησή της, θεωρώ υποχρέωσή
μου να ευχαριστήσω τις κόρες μου Όλγα και Ευφημία, οι οποίες υπήρξαν οι
στυλοβάτισσες της προσπάθειας αυτής, τον διευθυντή της εφημερίδας
«Σερραϊκό θάρρος» κύριο Αλέξανδρο Αραμπατζή, τα στελέχη της
εφημερίδας κυρία Κατερίνα Σταυρακίδου, τον κύριο Νικόλαο Καραγκιόζη
και ιδιαίτερα την κυρία Δέσποινα Αρναούτογλου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ
στα πρόθυμα και ευγενικά στελέχη του τυπογραφείου «Λουλούδη» στην
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, που είχε την ευθύνη μεταφοράς των κειμένων
στην εφημερίδα.
Επίσης οφείλω να ευχαριστήσω και να δώσω τα εύσημα στον διευθυντή
της Τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Εμμανουήλ Παπά, κύριο Χρήστο
Μήτρακα, τον οποίο μόλις του ανέφερα για το λεύκωμα αυτό, μου ζήτησε
όπως το έργο αυτό να αναρτηθεί στο Site του δήμου, ώστε να υπάρχει ένα
ολοκληρωμένο ιστορικό και πολιτιστικό κείμενο για τις Κοινότητες μας.
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Τώρα ο δήμος μας έχει αποκτήσει ένα επιπλέον ιστορικό και
πολιτιστικό ανάγνωσμα για τους επισκέπτες μας στην ηλεκτρονική του
διεύθυνση, αλλά και σε όλους εκείνους που θα έρθουν να γνωρίσουν από
κοντά τις Κοινότητές μας.
Η σειρά παρουσίασης των κειμένων είναι σύμφωνα με την ημερομηνία
δημοσίευσης τους.
Κων/νος Γ. Τσιαρτσιάρης-Τσαρτσάρης
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ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ
20-5-2011

Κοινότητα Πεντάπολης

Ταξιδεύοντας από τις Σέρρες προς τη Δράμα και φθάνοντας περίπου τα
12 χιλιόμετρα, αντικρίζεις πάνω σ' ένα λόφο την Πεντάπολη. Η πρώτη
εντύπωση που αντανακλά στα μάτια του επισκέπτη είναι σαν να βλέπει μια
φωτογραφία, μια καρτ-ποστάλ.
Το υδραγωγείο βόρεια στο πιο ψηλό σημείο, στη μέση η εκκλησία και
στο νότιο άκρο του χωριού ένα μεγάλο επιβλητικό κτίριο, το σχολείο. Ο
φίλος που βρισκόταν μαζί μου και που επισκεπτόταν για πρώτη φορά την
Πεντάπολη με ρώτησε σαστισμένος αν αυτό που βλέπαμε είναι το σχολείο.
Όταν του απάντησα καταφατικά πως αυτό είναι, εκείνος χαριτολογώντας
σχολίασε: "Εγώ νόμιζα πως είναι παράρτημα του Πανεπιστημίου, δεν έχω
ξαναδεί αλλού τέτοιο κτίριο". Συμφωνήσαμε να το δούμε αργότερα από
κοντά, αφού πρώτα του έκανα μια ξενάγηση στα αξιοθέατα του χωριού,
περνώντας μέσα από τα δρομάκια του και αναφέροντας ορισμένα γεγονότα
από την παλιά και σύγχρονη ιστορία του.
Υπάρχουν ορισμένες εκδοχές για την παρουσία του χωριού. Σύμφωνα
με αρχεία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, το πρώτο όνομα του ήταν
"Ξυλοπήγαδο", από το 1927 όμως φέρει το σημερινό επίσημο όνομα του. Το
πήρε δε λόγω της διοίκησης που ασκούσε στα υπόλοιπα χωριά της περιοχής.
Σύμφωνα με τον ιστορικό Θεόδωρο Σαράντη (στρατιωτικός), από την
ευρύτερη ορεινή περιοχή ανατολικά της πόλεως των Σερρών, ο Μέγας Αλέ
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ξανδρος στρατολογούσε μία ΄Ίλη ιππικού. Οι λεγόμενοι "Οδρύσσαι Ιππείς",
που υπήρξαν πολύτιμοι στην εκστρατεία του κατά των Περσών.
Αφήνοντας πίσω μας το ιστορικό παρελθόν θα αναμοχλεύσουμε λίγο
ακόμη τα γεγονότα έχοντας νωπές τις περιγραφές των παππούδων, των
γιαγιάδων και τον γονιών μας, για αυτά που διαδραματίστηκαν από τις αρχές
του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα.
Στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα έφθαναν δειλά-δειλά τα μηνύματα
για την επερχόμενη απελευθέρωση. Οι λίγες οικογένειες των κατακτητών
που υπήρχαν άρχισαν να εγκαταλείπουν το χωριό καθώς και τα γύρω χωριά,
ακούγοντας ότι φθάνει ο ελληνικός στρατός. Πολλά ήταν τα παλληκάρια που
πήραν τους "γκράδες" (ονομασία όπλου της εποχής), και είτε έστηναν
καρτέρι σε μικρά αποσπάσματα των κατακτητών, είτε πυροβολούσαν προς
εκφοβισμό φωνάζοντας ότι ο στρατός έφθασε. Οι περιγραφές αυτές έγιναν
από τους παππούδες μας και ευτυχώς που ορισμένους από αυτούς δεν τους
ξέχασε η ιστορία και τους αναφέρει ως "Μακεδονομάχους". Δυστυχώς ενώ
ήταν αρκετοί, αναφέρονται και μνημονεύονται ελάχιστοι.
Εκείνα τα χρόνια χτίστηκε ο επιβλητικός ναός του Αγίου Αθανασίου το
έτος 1909 με καρτερικότητα, υπομονή και τη θέληση των κατοίκων.
Στο χωριό υπάρχουν υπέροχοι μικροί ναοί που ονομάζονται
"ξωκλήσια", βρίσκονται δε στις άκρες του κι αποτελούν ένα ξεχωριστό
κόσμημα. Αυτά είναι: ο Αϊ Γιώργης, , ο Αϊ Νικόλας, η Αγία Παρασκευή, η
Αγία Βαρβάρα και σε ένα λόφο λίγο έξω από το χωριό, ο Προφήτης Ηλίας.
Ο φίλος μου Δημήτρης (που προανέφερα στην αρχή) μου δήλωσε με
απορία και θαυμασμό πόσο μεγάλα, επιβλητικά και μεγαλοπρεπή του
φάνηκαν τα σπίτια, αλλά και πόσα πολλά ήταν τα ξωκλήσια. Του απάντησα
πως τα ξωκλήσια δεν είναι ενδεικτικό μόνο του χωριού μας μα ολόκληρης
της πατρίδας μας και ο λόγος είναι ένας και: μοναδικός... Για να μη χαθεί η
πίστη του λαού μας. Όσον αφορά στα σπίτια, του διηγήθηκα ένα περιστατικό
που μου συνέβη σε μια μεγάλη παρέα στη Θεσ/νίκη. Συζητώντας και
αναφέροντας ιστορίες από το παρελθόν, ο καθένας για τον τόπο του, μόλις
πήγα να μιλήσω για την Πεντάπολη πετάχτηκε ένας συμπατριώτης μου,
εργολάβος στο επάγγελμα, από το χωριό Άγιο Πνεύμα (κ. Γιώργος) και
απευθυνόμενος στην παρέα είπε " Όταν η Πεντάπολη είχε τριώροφα σπίτια
και μαστόρους από όλη την Ελλάδα, η Θεσ/νίκη δεν είχε τίποτα απ' αυτά".
Οι υπόλοιποι που δεν ήξεραν το χωριό πήγαν να χλευάσουν το γεγονός αλλά
αμέσως πήραν το λόγο δύο παππούδες, βέροι θεσσαλονικείς, οι οποίοι τους
είπαν με τη σειρά τους “ Έχει δίκιο, εμείς δουλέψαμε προπολεμικά και μετά
τον πόλεμο ως τεχνίτες στο χωριό και κοντά μας αρκετοί άλλοι”.
Συγκεκριμένα γύρισε ο αείμνηστος κ. Χρήστος (από την περιοχή Αγ.
Φανουρίου Θεσ/νίκης) και με ρώτησε χαριτολογώντας τι κάνει και αν
παλεύει ακόμα ο Κωνσταντής Μπουζούκας! Τρανός παλαιστής του χωριού
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και όλης της περιφέρειας. Να λοιπόν η επιβεβαίωση, μετά απ' αυτό δε
χρειάστηκε να πω και πολλά για το χωριό.
Εκείνες τις εποχές η Πεντάπολη, προπολεμικά (πριν το 1940) και
μεταπολεμικά, είχε πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκους. Μπορούσε εντούτοις
να φιλοξενήσει ακόμη 2.000 άτομα, ως εργατικά χέρια. Απ' όλη την Ελλάδα
πέρασαν και δούλεψαν εδώ. Το πρώτο καλλιεργήσιμο προϊόν στην περιοχή
ήταν ο καπνός και λόγω του ότι η καλλιέργεια ήταν αρκετά μεγάλη
δικαιολογούσε τη μεγάλη προσέλευση εργατικού δυναμικού. Άλλο
ενδεικτικό προϊόν της περιοχής ήταν το αμπέλι, που καλλιεργούσε κάθε
οικογένεια για προσωπική χρήση.
Ανηφορίζοντας και κατηφορίζοντας μέσα από τα σοκάκια του χωριού
αντικρίζεις δεξιά κι αριστερά τα επιβλητικά του κτίρια, κατοικίες που
συντηρήθηκαν μέχρι σήμερα καθώς και τα "τραυματισμένα" σπίτια που
κρύβουν μέσα τους τον καημό της εγκατάλειψης. Μόλις άρχισε να γίνεται
πιο έντονο το φως πρόβαλλε μπροστά μας η πλατεία του χωριού με το
κοινοτικό κατάστημα και τα μεγαλοπρεπή σπίτια τριγύρω, που σου έδιναν
την εντύπωση ότι θα σου μιλήσουν και θα παραπονεθούν. "Αυτή είναι η
κεντρική πλατεία", ανέφερα στον Δημήτρη. Παρακάτω θα βλέπαμε την
πλατεία της Αστυνομίας, του Τζαμιού και της Αγοράς, αφού όμως πρώτα
κατηφορίζαμε για να του δείξω το "Πανεπιστημιακό κτίριο", όπως ονόμασε
το σχολείο. Διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο που οδηγούσε εκεί, σχολιάζαμε
και συμφωνούσαμε πως από την αρχή του δρόμου ανάμεσα στα σοκάκια και
στα σπίτια που πλησιάζουν και ξεπερνούν έναν αιώνα ζωής, σου δίνεται η
εντύπωση πως διασχίζεις έναν δρόμο της παλιάς Βιέννης. Μετά από λίγο
αντικρίσαμε τον τεράστιο προαύλιο χώρο του σχολείου. "Εδώ αγαπητέ μου,
τις δεκαετίες του 1950 και 1960 υπήρχαν περισσότεροι από 700 μαθητές", του
είπα. Εντυπωσιάστηκε τόσο με το μεγάλο προαύλιο όσο και με τις κτιριακές
εγκαταστάσεις, δίνοντας τα εύσημα στους παλαιοτέρους αλλά και στους
εναπομείναντες νέους που το νοιάζονται και το συντηρούν.
Μέχρι το τέλος περίπου του 1970 μπορούμε να μιλάμε για τις δόξες
της Πεντάπολης. Από τότε μέχρι σήμερα όμως δυστυχώς τα πράγματα
πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, όπως συνέβη σχεδόν σε ολόκληρη την
ελληνική ύπαιθρο. Όλα αυτά τα χρόνια η αδιαφορία όλων των πολιτικών
φορέων, μας έχει δείξει ότι και το μέλλον δε θα είναι καλύτερο. Χρειάζονται
ριζικές και συγκεκριμένες προτάσεις για να υπάρξει έστω και μια παραμικρή
αναλαμπή για τα χωριά της πατρίδας μας.
Ορισμένοι γέροντες από άλλες τοποθεσίες οι οποίοι ήρθαν,
εργάστηκαν στην Πεντάπολη και έζησαν μέρες μεγάλης ευημερίας,
δυσκολεύονται να πιστέψουν αυτά που ακούν από τους γυρολόγους για τη
σημερινή της κατάσταση. Αυτά που έμειναν από το ένδοξο παρελθόν της
είναι τα λιγοστά αρχοντικά σπίτια και τα ξωκλήσια της.
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Τέλος, σημαιοφόρος για να μας θυμίζει την άξια και λαμπρή ιστορία
της έμεινε η αξιόλογη μπάντα της, η ηρωική Φιλαρμονική που δεσπόζει στις
εορταστικές εκδηλώσεις, στα σοκάκια της, αλλά και σ' όλα τα χωριά του
δήμου Εμμανουήλ Παπά.
Οι Πενταπολίτες είναι λαός φιλότιμος, φιλόξενος, περήφανος και
εργατικός. Μαζί με τους δραστήριους πολιτιστικούς συλλόγους τους θα
βρούνε τρόπους για να επανδρώσουν τα εγκαταλελειμμένα σπίτια και να
ζήσουν εκεί νέοι άνθρωποι και οικογένειες. Δε θα αφήσουν να μείνει στα
λόγια και στις αναμνήσεις το άξιο παρελθόν. Πρέπει και επιβάλλεται να
δώσουν αγώνες για την αναστήλωση και τη νέα πνοή της αναγεννημένης
Πεντάπολης.

Ένα σχολικό συγκρότημα, στολίδι για την κοινότητα Πεντάπολης
και ιδιαίτερο πνευματικό κόσμημα για το νομό μας.
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Πεθελινό
5-4-2012

Κοινότητα Πεθελινού

Στο νοτιοανατολικό άκρο του δήμου Εμμανουήλ Παπά βρίσκεται η
Τοπική Κοινότητα Πεθελινού. Από τα παλαιότερα και πιο ιστορικά χωριά
του νομού μας.
Τα αρχαιολογικά ευρήματα που βρέθηκαν στην περιοχή μαρτυρούν ότι
ο οικισμός ιδρύθηκε κατά τους κλασσικούς χρόνους και συνέχισε να
υπάρχει στην Ελληνιστική, τη Ρωμαϊκή και την Βυζαντινή εποχή. Ο
σημερινός οικισμός ιδρύθηκε στις αρχές της Τουρκοκρατίας.
Τα έτη 1875-76 σε απογραφή του Μητροπολίτη Καλλίνικου Β'
Ευτυχίδη φαίνεται να έχει 172 κατοίκους. Το 1875 είχε σχολείο με 5 μαθητές
και το 1905 με 14 μαθητές και ένα δάσκαλο. Το 1916 κάηκε το σχολείο και
ξαναχτίστηκε το 1919. Το 1928 λόγω της εγκατάστασης του εργοταξίου
ΜΟΝΚΣ-ΠΟΥΛΕΝ για την αποξήρανση της λίμνης του Αχινού (εργάστηκε
για 2 χρόνια ο πατέρας μου), ο αριθμός των μαθητών του σχολείου ανέβηκε
στους 180-200.
Το 1933 ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στο χωριό 19 οικογένειες από τη
Μικρά Ασία. Από τότε οι κάτοικοι ήταν Ντόπιοι, Μικρασιάτες, Θρακιώτες,
Πόντιοι και Σαρακατσάνοι. Το 1961 ο πληθυσμός ήταν 944 κάτοικοι, το
1991 ήταν 553 και σήμερα 596 περίπου. Πρώτοι κάτοικοι πρέπει να ήταν
Ντόπιοι και Σαρακατσάνοι. Σύμφωνα δε με τον Γενετιστή - Βιολόγο
καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης κ. Κων/νο
Τριανταφυλλίδη, οι Σαρακατσάνοι ήταν οι πρώτοι κάτοικοι όχι μόνον της
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Ελλάδας, αλλά και ο παλαιότερος λαός της Ευρώπης.
Από το Πεθελινό κατάγεται και μία από τις μεγαλύτερες και
σημαντικές ιστορικές μορφές του Μακεδονικού Αγώνα, ο μακεδονομάχος
Θεόδωρος Καραθεοδώρου.
Οι σημερινοί κάτοικοι του χωριού ασχολούνται με την γεωργία και την
κτηνοτροφία. Οι καλλιέργειές τους είναι το βαμβάκι, τα τεύτλα, το
καλαμπόκι, το σιτάρι, λίγα αμπέλια και οι νέες καλλιέργειες ηλιόσποροι και
ηλιοκάμβη. Τα χωράφια είναι αποδοτικά διότι όλα είναι ποτιστικά και
πλούσια σε ιχνοστοιχεία που τα κάνει να έχουν μεγάλη και καλή παραγωγή.
Το άλλο κομμάτι απασχόλησης ορισμένων κατοίκων του χωριού είναι η
κτηνοτροφία. Τα ζώα που εκτρέφουν κατά ποσοστό 95% είναι τα
αιγοπρόβατα. Το δε περιβάλλον εκτροφής τους είναι πλούσιο σε χλωρίδα και
πανίδα. Η αμέριστη φροντίδα και ιδανική περιποίηση που τα παρέχουν οι
ντόπιοι κτηνοτρόφοι έχουν ως αποτέλεσμα η ποιότητα των προϊόντων που
παράγονται από τα ζώα να είναι αρίστη.
Το πιο ενδεικτικό σημείο αναφοράς, για το χωριό είναι η φυσικότεχνητή λίμνη της, την οποία βρίσκουμε στο νοτιοδυτικό άκρο του χωριού.
Προτού αναφέρω τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει τόσο ο δήμος
Εμμανουήλ Παπά αλλά και ευρύτερα ο νομός μας από τη σωστή και
επαγγελματική χρήση του "θείου" αυτού δώρου, θα ήθελα να αναφερθώ στις
μεγάλες και ευγενικές προσπάθειες που καταβάλλει ο δημιουργηθείς
σύλλογος αξιοποίησης, προστασίας και προβολής της λίμνης.

Η υπέροχη λίμνη του Πεθελινού που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο
στην τουριστική ανάπτυξη του χωριού.
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Επίσης ζωντανή παρουσία για την προβολή των εθίμων του χωριού
έχει ο πολιτιστικός σύλλογός του. Δυστυχώς όμως δεν φτάνουν οι
προσπάθειες των μελών του συλλόγου και όλων των κατοίκων για τη λίμνη,
πρέπει και επιβάλλεται ο δήμος να δώσει μεγαλύτερο βάρος αξιοποίησής
της. Να γίνει η λίμνη το πιο ονομαστό φυσικό κωπηλατοδρόμιο, όχι μόνο της
πατρίδας μας αλλά και των Βαλκανίων. Να μπορούν να έρχονται και να
αθλούνται πολλοί αθλητές από άλλες όμορες χώρες.
Να γίνουν μελέτες αξιοποίησης όλου του περιβάλλοντος χώρου από
την τεχνική υπηρεσία του δήμου Εμμανουήλ Παπά οι οποίες να προωθηθούν
στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ένταξη τους στα προγράμματα ΕΣΠΑ. Η
ένταξη στα ΕΣΠΑ θα αποτελέσει για όλη την περιοχή ένα μεγάλο έργο
προβολής που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για αρκετούς νέους μας,
που έχουν άμεση ανάγκη λόγω της μεγάλης ανεργίας που υπάρχει.
Άλλο ενδεικτικό σημείο αναφοράς για το Πεθελινό αποτελεί η
εκκλησία, του Αγίου Νικολάου. Χτισμένη στο ψηλότερο σημείο του χωριού
από όπου μπορεί ο επισκέπτης να αγναντέψει όλη την περιοχή και να
αισθάνεται ότι βρίσκεται δίπλα σε μοναστηριακό περιβάλλον. Ο ναός πρέπει
να χτίστηκε, σύμφωνα με πρόσφατες μαρτυρίες, το 1880 με 1890 περίπου.
Αυτή νομίζω είναι μία μικρή περιγραφή του ωραίου αυτού χωριού που
μπήκε μέσα στην καρδιά μου έπειτα από τις προσωπικές επαφές και
γνωριμίες που είχα με τους υπέροχους ανθρώπους του. Στο σημείο αυτό θα
ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κατοίκους που με την ευγενική
συμπεριφορά τους μου έδωσαν το έναυσμα να γράψω λίγες αράδες για αυτό
το ωραίο χωριό του δήμου Εμμανουήλ Παπά.
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Η ιστορική κοινότητα τον Αγίου Πνεύματος
29-06-2012

Άποψη του Αγ. Πνεύματος

Στο βορειότερο σημείο του δήμου Εμμανουήλ Παπά βρίσκεται
επιβλητική και αγέρωχη η τοπική κοινότητα Αγίου Πνεύματος. Το ιερό χωριό
του δήμου αλλά και όλου του νομού Σερρών. Το βλέπουμε να μας κοιτάει
μέσα από την αγκαλιά του Μενοίκιου Όρους.
Το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται 14 χλμ. βορειοανατολικά από την πόλη των
Σερρών, κτισμένο σε πευκόφυτη περιοχή. Το χωριό προσφέρει πανοραμική
θέα προς τον κάμπο των Σερρών. Λόγω της γεωγραφικής θέσης του και της
γεωλογικής σύστασης του υπεδάφους του (ασβεστόλιθος), ενδείκνυται για
διαμονή και παραθέριση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Κατά τη βυζαντινή εποχή έλαβε το όνομα Μονόσπιτο ή Μονοσπίτια,
κατά δε την τουρκική κατοχή Βεζνίκο ή Βεζνίκοι, δηλαδή χωριό του ζυγού
ακριβείας και σε ελεύθερη απόδοση "Δικαιοχώρι". Για τρία χρόνια από το
1927 έως το 1930 ονομαζόταν Μόνοικον και από το 1930 ονομάστηκε Άγιο
Πνεύμα, από το ομώνυμο Μοναστήρι.
Το χωριό παρουσιάζει εντυπωσιακή διάρκεια ζωής από τα προϊστορικά
ως τα υστεροβυζαντινά χρόνια, χάρη στη σπουδαία θέση του η οποία
συγκεντρώνει πολλά φυσικά πλεονεκτήματα, τόσο από γεωοικονομική όσο κι
από γεω-στρατηγική άποψη. Τη μεγάλη ακμή μαρτυρούν επιγραφές
αυτοκρατορικών χρόνων και τα πολλά αργυρά και χάλκινα νομίσματα
διαφόρων αυτοκρατόρων, όπως του Μάρκου Αυρηλίου, του Σεπτήμου
Σεβήρου, του Κλαύδιου του Β' και του Κοινού των Μακεδόνων που βρέθηκαν
στις τοποθεσίες “Τραντήσκος" και "Κούτρα". Το χωριό είναι κτισμένο στην
τοποθεσία προϊστορικού οικισμού, τα ευρήματα του οποίου χρονολογούνται
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από το 2500 π.Χ. Στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Πνεύματος σώζονται τα
ερειπωμένα χωριά Ράχωβα, Δράνοβο και Ζελί.

Η Κοινότητα Αγίου Πνεύματος

Η κύρια απασχόληση του πληθυσμού είναι η γεωργία και η
κτηνοτροφία. Οι παλαιότερες καλλιέργειες ήταν ο καπνός, τα σιτηρά και λίγα
αμπέλια για προσωπική χρήση. Σήμερα παραμένουν ως καλλιεργήσιμο είδος
τα σιτηρά, λίγοι αμπελώνες, λίγα οπωροκηπευτικά και η καλλιέργεια ελιάς.
Από πλευράς κτηνοτροφίας είναι γνωστά τα μοσχάρια ελευθέρας βοσκής του
Αγίου Πνεύματος με τα οποία ασχολούνται ορισμένες οικογένειες, καθώς και
τα χοιρίδια ντόπιας παραγωγής,
Το χωριό παρά τις μεγάλες τάσεις μετανάστευσης που υπήρχαν κατά τη
δεκαετία του 1960 σε όλη την Ελλάδα, κατόρθωσε να σταθεί στα πόδια του
και μάλιστα με την ευλογημένη επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος κατόρθωσε
να ανακάμψει γρήγορα και να βρίσκεται πλέον στο στάδιο υποδοχής νέων
οικογενειών ντόπιων αλλά και ξένων, οι οποίοι το προτιμούν για λόγους
υγείας, ξεγνοιασιάς, ησυχίας και ιδιαιτέρως καλής συμπεριφοράς που
βρίσκουν από τους κατοίκους του.
Όλες τις εποχές του χρόνου σφύζει από κόσμο αλλά ιδιαιτέρως άνοιξη
και καλοκαίρι χαίρεσαι μέσα από τις παιδικές χαρούμενες φωνές να ακούς
καλημερίσματα συνεχώς και παντού σε όλα τα δρομάκια και μονοπάτια του.
Κάνοντας την καθημερινή σου βόλτα αντικρίζεις και γνωρίζεις από κοντά το
θρησκευτικό πλούτο των μνημείων της.
Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής. Κτίστηκε κατόπιν σουλτανικού
φιρμανιού το 1805 με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων του χωριού στο χώρο
του παλιού ναού της Αγίας Κυριακής.
Ιερά Μονή του Αγίου Κωνσταντίνου. Κτίστηκε το 1872 από τον
Γεώργιο Βασάκου Αποστόλου.
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Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος. Κτίστηκε το 1857 επί Μητροπολίτου
Σερρών Ιακώβου. Ο ναός κτίστηκε από τα θεμέλια το 1857 με τη συνεργασία
μεν του μητροπολίτου Σερρών Ιακώβου και με προτροπή των αγροτών αλλά
με έξοδα των φιλοχρίστων κατοίκων του θεοφύλακτου χωριού Βεζνίκου και
άλλων συνδρομητών. Ο ναός ήταν εικονογραφημένος, αλλά επειδή
ερειπώθηκε (όπως αναφέρεται στον κανονισμό του Σωματείου "Συνδρομή"),
ζωγραφίστηκε εκ νέου το 1939 με έξοδα των φιλότιμων συνδρομητών, στην
εποχή του μητροπολίτη Σερρών Κωνσταντίνου Μεγκρέλη. Για τη βρύση της
Ιεράς Μονής γραπτές πληροφορίες δεν υπάρχουν. Η παράδοση αναφέρει ότι η
πηγή της Ιεράς Moνής προ της ιδρύσεως της χαρακτηριζόταν ως αγίασμα της
Αγίας Τριάδος.
Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία. Κτίστηκε το 1911. Με τo υπ' αριθ. 223/185-1991 διάταγμα αναγνωρίσθηκε ως κοινοβιακή γυναικεία Μονή της Ιεράς
Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτας.

Η ιδιαίτερη και μοναδική κατασκευή περίφραξης
του μοναστηριού Προφήτης Ηλίας στο Άγιο Πνεύμα
αποτελεί και πόλο επισκεψιμότητας χιλιάδων προσκυνητών.

Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού. Κτίστηκε το 1964 από τους κατοίκους του
χωριού. Στις 16-9-1985 ο Μητροπολίτης Σερρών εγκατέστησε τις μοναχές.
Με διάταγμα της 20-1-1989 που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 34 ΦΕΚ τεύχος
Α' στις 7-2-1989 το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού αναγνωρίσθηκε ως
κοινοβιακή γυναικεία Μονή της Μητρόπολης Σερρών.
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Παλαιοημερολογιτών. Κτίστηκε το 1929
από τους Παλαιοημερολογίτες κατοίκους του χωριού στη μνήμη του
φονευθέντος στη Μικρά Ασία, Χρ. Κολλυνδέρη.
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Δράνοβας.
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Κόσμημα αποτελεί το πνευματικό ίδρυμα του Δημοτικού σχολείου
Αγίου Πνεύματος. Κτίστηκε το 1914 δίπλα στον ιερό ναό της Αγίας
Παρασκευής. Ένα μεγάλο δείγμα πολιτισμού που διακρίνει και την
ευαισθησία των κατοίκων του Αγίου Πνεύματος είναι τα κοιμητήριά του.
Αποτελεί μνημείο σεβασμού και αξιοπρέπειας απέναντι σε αυτούς που
αφήνουν τα εγκόσμια και μέχρι χθες ήταν δίπλα μας. Ένα μεγάλο "εύγε"
στους κατοίκους για τα ευγενικά, θρησκευτικά και ανθρωπιστικά αισθήματα
τους. Αφήνοντας πίσω το Μνημειακό κεφάλαιο, ερχόμαστε να συναντήσουμε
τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού, ο οποίος θεωρείται ένα ζωντανό
κύτταρο της κοινωνίας του.
Ο αξιόλογος σύλλογος του χωριού έχει αναπτύξει αρκετές
δραστηριότητες στα κοινωνικά προβλήματα των κατοίκων, αλλά έχει δώσει
ένα ιδιαίτερο έργο προβολής στα ήθη και έθιμα του Αγίου Πνεύματος. Ένα
άλλο μεγάλο κύτταρο πολιτισμού και διάδοσης των εθίμων του χωριού
αποτελεί ο πολιτιστικός σύλλογος θεσ/νίκης. Εδώ βλέπουμε να γίνονται
σπουδαίες προσπάθειες για να υπάρχει αναπτερωμένο ηθικό της καταγωγής
και άμεση σχέση και επαφή με την πατρίδα.
Οι σχέσεις του συλλόγου Θεσ/νίκης με το χωριό τα τελευταία χρόνια
έχουν φθάσει στο πιο ποθητό αποτέλεσμα.
Ενδεικτική αναφορά της σχέσης αυτής αποτελούν αρκετές εκδηλώσεις
που πραγματοποιούνται από το σύλλογο στο χωριό αντί στη Θεσ/νίκη.
Φεύγοντας από τις όμορφες περιγραφές, θα προσπαθήσω να δώσω την
εικόνα του μέλλοντος για τον συνοδευτικό παράγοντα του, που είναι η
νεολαία μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το σήμερα και το μέλλον ενός τόπου
έχει να κάνει με την παρουσία και τις προσπάθειες που θα κάνει η νεολαία
μας.
Η σωστή και μεθοδευμένη εικόνα που μπορεί να δώσει μια
δημιουργημένη υπηρεσία στο δήμο Εμμανουήλ Παπά με στόχο την
αποκατάσταση των νέων μας, είναι σίγουρο πως μπορεί να αλλάξει τα
δεδομένα και να αντιμετωπίσει την ανεργία (στροφή στη γεωργία και την
κτηνοτροφία). Λύσεις δεν αποτελούν μόνο τα μαγαζιά που προσφέρουν
διασκέδαση. Όταν δεν υπάρχουν λεφτά δεν κινείται τίποτα. Αυτό πρέπει και
επιβάλλεται να το δουν και οι νέοι μας.
Με τη σωστή λοιπόν καθοδήγηση και με μπροστάρη τον δήμο, θα
μπορέσουμε να δούμε γρήγορα και άμεσα καρπούς για τη νεολαία μας, για τα
παιδιά μας.
Έχω αναφέρει σε άλλες περιγραφές μου που δημοσιεύθηκαν στον
τοπικό Τύπο των Σερρών, ότι ο δήμος Εμμανουήλ Παπά θα μπορούσε να
ονομαστεί για το νομό μας λίκνο της Ορθοδοξίας, λόγω της λειτουργίας των
μοναστηριών της τοπικής κοινότητας Αγίου Πνεύματος, της τοπ. κοιν.
Τούμπας και των αρκετών εξωκκλησιών που υπάρχουν σε όλες τις κοινότητές
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του.
Ειδικά για το Άγιο Πνεύμα θα μπορούσε να γίνει μια εκστρατεία
προβολής των μοναστηριών και του φυσικού περιβάλλοντος του για την
ανάπτυξη υγιεινής διαβίωσης και ειδικά του θρησκευτικού τουρισμού.
Χρειάζεται όμως από το δήμο άμεση διευθέτηση του προβλήματος
πρόσβασης προς αυτό, καταργώντας τον ανεπίτρεπτο σαλίγκαρο δια μέσου
του Χρυσού.
Κλείνοντας το μικρό αυτό κεφάλαιο αφιέρωσης για τη θαυμαστή τοπική
κοινότητα Αγίου Πνεύματος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κατοίκους
του για τις ευγενικές προσπάθειες που κάνουν για τη σωστή αξιοποίηση και
συντήρηση του φυσικού πλούτου, του θρησκευτικού πλούτου και για την
προβολή τους. Μπράβο σας.

Η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος
στο Άγιο Πνεύμα Σερρών
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Νέος Σκοπός
11-12-2012

Η αεροφωτογραφία του χωριού, μας δείχνει τη σωστή πολεοδομική μελέτη
που έχει και αποτελεί ένα σύγχρονο πολεοδομικό παράδειγμα προς μίμηση.

Κάποτε άκουγες τον θόρυβο από τις ξύλινες ρόδες των αραμπάδων που
σέρνανε τα βόδια στους δύσκολους λασπωμένους δρόμους, (για τα λόγια –
δρόμους) της εποχής εκείνης (1922-1962).
Σήμερα κι αρκετά χρόνια πριν οι αραμπάδες και τα βόδια
αντικαταστάθηκαν με σύγχρονα τρακτέρ και μηχανήματα για τις γεωργικές
καλλιέργειες.
Σε αυτό το λόφο, 10 χιλιόμετρα περίπου ανατολικά από την πόλη
των Σερρών μέσα στην καρδιά της ευλογημένης Σερραϊκής γης ήρθαν κι
εγκαταστάθηκαν το 1922 τα αδέλφια μας από τον Σκοπό της Ανατολικής
Θράκης.
Κι ο καλύτερος διηγηματογράφος δεν μπορεί να περιγράψει την
ταλαιπωρία, τις κακουχίες, τον πόνο και τα βάσανα εκείνων των
συμπατριωτών μας που τους ξεσπίτωσαν τότε, με το κουράγιο και την
ελπίδα που έδιναν μόνοι τους για την καινούργια πατρίδα που θα τους
φιλοξενούσε για πάντα.
Πολλές είναι οι ιστορικές περιγραφές που έγιναν από τους απογόνους
εκείνων των ηρωικών μορφών της εποχής εκείνης, καθώς και για τις
δυσκολίες που συνάντησαν τα πρώτα δύσκολα και ταλαιπωρημένα χρόνια.
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Από τις περιγραφές εκείνες κι από τις περιγραφές των γονιών μου, που με
πάθος μιλούσαν για το θάρρος, την τόλμη και την εργατικότητα τους,
άντλησα τη δύναμη να γράψω γι’ αυτή την ωραία κωμόπολη με τους
θαυμάσιους κατοίκους της.
Από την πρώτη στιγμή της εγκατάστασής τους έπιασαν όλοι τους
δουλειά.
Αξιοσημείωτο κι εντυπωσιακό για όλα τα ντόπια χωριά και τους
κατοίκους του ήταν το χωροταξικό σχέδιο του Νέου Σκοπού.
Μεγάλοι δρόμοι, μεγάλη πλατεία και κοινόχρηστοι χώροι για να
στεγάσουν την εκπαίδευση (σχολεία) και την πολιτισμική τους κουλτούρα.
Τα πρώτα χρόνια (1922-1930) ήταν δύσκολα, αλλά σιγά-σιγά και με το
πάθος που είχαν για δουλειά και προκοπή πήρανε τη σκυτάλη της πρωτιάς
για την εργατικότητά τους.
Γνωστό σε όλο το νομό Σερρών το σλόγκαν :
(Ρε πως δουλεύεις έτσι, ούτε από το Σκοπό να ήσουν!!!)
Ο κάμπος είναι πράγματι εύφορος κι αποδοτικός λόγω των
αρδευτικών έργων που έχουν γίνει, αλλά αυτό δεν μπορεί να μειώσει το
μεράκι τους και την όρεξη που έχουν για όλες τις καλλιέργειες που
ασχολούνται.
Σήμερα παρότι έχει υπάρξει μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού στα
μεγάλα αστικά κέντρα, ο γηγενής πληθυσμός που ασχολείται με την γεωργία
έχει τεράστιες αποδόσεις στις παραγωγές του.
Όπως συμβαίνει σε όλη την πατρίδα μας κι εδώ οι νέοι που
ασχολούνται με την γεωργία και την κτηνοτροφία είναι λίγοι. Εν τούτοις
όμως έχουν δείξει ότι με την κληρονομιά που κουβαλάνε από τους
παππούδες και πατεράδες τους μπορούν κι ατενίζουν το μέλλον με
σιγουριά για τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες τους.
Τα προϊόντα που καλλιεργούνται είναι βαμβάκι, τεύτλα, καλαμπόκι,
σιτηρά, τριφύλλια και τα τελευταία χρόνια αρκετά οπωροκηπευτικά.
Με την κτηνοτροφία ασχολούνται ελάχιστες οικογένειες σε μια έκταση
που δεν δημιουργεί προβλήματα στο χωριό κι η οποία τους παραχωρήθηκε
από την προηγούμενη δημοτική αρχή, (μπράβο τους). Τα ζώα που εκτρέφουν
είναι αιγοπρόβατα, μοσχάρια και χοιρίδια.
Ένας άλλος κλάδος ασχολίας των κατοίκων κι ειδικά των νέων είναι το
εμπόριο και συγκεκριμένα τα ελεύθερα επαγγέλματα προσφοράς υπηρεσιών,
όπως ταβέρνες, πιτσαρίες, καφέ-μπαρ.
Εκτός από αυτά που βλέπει το μάτι ενός ανθρώπου που επισκέπτεται
τον Νέο Σκοπό, ένα μεγάλο κομμάτι προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο είναι
οι άνδρες και γυναίκες επιστήμονες του.
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Σε όλους τους κλάδους της επιστήμης έχουν δώσει εξετάσεις κι έχουν
θεωρηθεί από τους πιο πετυχημένους οι επιστήμονες με καταγωγή από το
Νέο Σκοπό.
Ένας άλλος χώρος που διακρίνονται και διαπρέπουν με τη συνοχή, την
εργατικότητα και την αγάπη γι’ αυτό που κάνουν είναι οι πολιτιστικοί τους
σύλλογοι. Όλοι οι κάτοικοι κι ειδικά τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων
έχουν κάνει τεράστιες προσπάθειες προβολής των ηθών κι εθίμων του Νέου
Σκοπού, καθώς και προβολών αρκετών πολιτιστικών εκδηλώσεων τόσο στην
πατρίδα μας, αλλά και σε συμμετοχές που είχαν στο εξωτερικό.
Συγχαρητήρια παιδιά, αποτελείτε ένα σοβαρό κρίκο μετάδοσης για το πώς
πρέπει να λειτουργεί ένας πολιτιστικός σύλλογος.
Αρκετά σοβαρό κι άξιο λόγου που χαρακτηρίζει τους κατοίκους του
είναι η θρησκευτική τους ευλάβεια. Δεσπόζει στο κέντρο του χωριού ο
επιβλητικός ναός του Αγίου Δημητρίου. Πολιούχος στην παλαιά πατρίδα,
πολιούχος και στην νέα πατρίδα.
Δύο τα μεγάλα παρεκκλήσια. Του Προφήτη Ηλία και του Αγίου
Ιωάννη. Γνωστές κι εντυπωσιακές και πέρα από τα σύνορα του Νομού μας,
οι εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου και στις 29
Αυγούστου αντίστοιχα για να τιμηθούν οι Άγιοι.
Το μέγεθος των πράξεων σε όλους τους κοινωνικούς τομείς κι οι
αγώνες των κατοίκων του Νέου Σκοπού ευόδωσε με την ανακοίνωση του
«ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ», ότι δημιουργείται δήμος «ΣΤΡΥΜΩΝΑ» με έδρα το
ΝΕΟ ΣΚΟΠΟ.
Αυτή τη στιγμή ο δήμος καταργήθηκε με το νέο σχέδιο-νόμου του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», προσαρτήθηκε δε στο δήμο «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ»,
όπου μαζί πορεύονται αδελφοποιημένοι για το κοινό καλό όλων των
κατοίκων.
Κοντά δε στον ήρωα Εμμανουήλ Παπά, δεν πρέπει να ξεχνάμε όπως
έχω γράψει σε παλαιότερο άρθρο μου τις πολιτικές και πνευματικές
ευεργετικές μορφές των Νικολάου Κωνσταντόπουλου και Κων/νου
Ταλιαδούρη.
Άνδρες σεβαστοί απ΄ όλη την Σερραϊκή κοινωνία, αλλά κι απ΄ όλη την
ελληνική επικράτεια για το ήθος και το έργο τους.
Οι νέες γενεές πρέπει να παραδειγματίζονται και να είναι υπερήφανοι
ως απόγονοι τέτοιων ανδρών, όπως επίσης κι όλοι εμείς που διαβάζουμε για
το έργο που έχουν επιτελέσει.
Βλέποντας τις προσπάθειες και το έργο που γίνεται από τους
πολιτιστικούς συλλόγους του Νέου Σκοπού ως ένας απλός θαυμαστής,
μπορώ και βλέπω ότι οι «ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΠΟΤΕ ΔΕ
ΛΗΣΜΟΝΟΥΝΤΑΙ!!!»
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Παραμένουν ακλόνητες στις σκέψεις όλων, ειδικά δε των νέων οι
οποίοι και πρωτοστατούν σε όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται.
Οι δε ενέργειες όλων σας θα είναι το θεμέλιο και η φλόγα για τις
νεότερες γενεές που έρχονται.

Η υπέροχη και όμορφη πλατεία του χωριού με την επιβλητική του Εκκλησία
και το Παλαιό Δημαρχιακό κτίριο.
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Νέο Σούλι
7-1-2013

Κοινότητα Νέου Σουλίου
Η Κωμόπολη που ανήκει στις τρεις καλύτερες περιοχές εκτός
πόλεως Σερρών κι ενδείκνυται για μόνιμη κατοικία.
Το Νέο Σούλι ή «Σουμπάσκιοι» με το παλιό, το οποίο σημαίνει
χωριό με πολλά νερά, βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της
πόλεως Σερρών. Είναι στα πόδια του Μενοίκιου όρους με το πλούσιο
ασβεστολιθικό του πέτρωμα, ένδειξη ήπιου και υγιεινού κλίματος.
Είναι η πιο ζωντανή κωμόπολη και η μεγαλύτερη σε πληθυσμό του
δήμου Εμμανουήλ Παπά. Η ιστορία της συνταυτίζεται με τα υπόλοιπα 4
χωριά που φέρουν το κοινό, λόγω ιδιωματικής λεκτικής προφοράς (ΔάρΝάκα), την ενδεικτική ονομασία -Δαρνακοχώρια- .
Πλούσια η ιστορία του Νέου Σουλίου με αρκετά μεγάλο ιστορικό
παρελθόν. Από την περιοχή αυτή και έως την Δράμα, ο Μέγας
Αλέξανδρος σύμφωνα με τον ιστορικό Θεόδωρο Σαράντη
(Στρατιωτικός), δημιούργησε μία από τις καλύτερες ίλες ιππικού για την
εκστρατεία του κατά των Περσών. Τους - Οδρύσσαι Ιππείς-.
Για την Βυζαντινή εποχή αν και δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία εν
τούτοις ενδεικτικά και πληροφοριακά αναφέρονται από ευρήματα που
ευρέθησαν, ότι από την περιοχή αυτή των Δαρνακοχωρίων πέρασαν και
στρατοπέδευσαν εκστρατευτικά σώματα βυζαντινού στρατού.
Αξιοσημείωτο κι άξιο λόγου είναι η ηρωική θέληση των κατοίκων
του για απελευθέρωση τα δύσκολα εκείνα χρόνια της σκλαβιάς κι όπως
έχω αναφέρει σε άρθρο μου παλαιότερα, ότι το Νέο Σούλι μαζί με τα
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άλλα χωριά έχουν να επιδείξουν αρκετούς Μακεδονομάχους για την
απελευθέρωση της γης των Σερρών. Άλλο σημείο αναφοράς για τους
αγώνες των κατοίκων, είναι η εναντίων των Βουλγάρων αντίσταση για
την οποία και του εδόθη το όνομα ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ το 1913.
Πολλές και με έντονη παρουσία των κατοίκων καθώς κι
επισκεπτών οι ετήσιες εκδηλώσεις που γίνονται στο χωριό. Η μεγαλύτερη
εκδήλωση (πανηγύρι) που αποτελεί ακόμη έθιμο για όλο το νομό
Σερρών, είναι η ημέρα εορτής του Αγίου Γεωργίου. Την ημέρα αυτή
γίνεται και το έθιμο της Δρακοκτονίας. Ένα έθιμο πλούσιο κι
εντυπωσιακό με πολλή έντονη την παρουσία των γυναικών.
Ένα ξεχωριστό κόσμημα πολιτισμού, παράδοσης και πίστης είναι η
κεντρική εκκλησία του χωριού, αφιερωμένη στη μνήμη της κοιμήσεως
της Θεοτόκου. Σύμφωνα με το «Σουλτανικό Μονόγραμμα» του 1835,
ανακαινίστηκε το 1836 (επιγραφή στον έξω βορεινό τοίχο), θεωρείται η
πιο παλιά, γιατί πρέπει να είναι κτισμένη κατά το τέλος του 18ου ή αρχές
του 19ου αιώνα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω τους τρεις ιερείς
που είχε η εκκλησία στα 1925 κι οι οποίοι υπέστησαν μαζί με άλλους
συμπατριώτες τους τα δεινοπαθήματα της ομηρίας στη Βουλγαρία το
1917-18 επί δεκαπέντε μήνες.
α) παπά-Γιώργη (Αγοράκη) οικονόμο, β) παπά-Κων/ντίνο
(Αποστόλου) και γ) τον παπά-Νικόλαο (Καρύδα).
Επιβλητική παρουσία στα κοινωνικά και τον πολιτισμό έχει ο
πολιτιστικός σύλλογος του χωριού.
Στα ενδιαφέροντα τους πλην των ετήσιων ημερολογιακών
θρησκευτικών εκδηλώσεων τους, συμμετέχουν στα κοινά ενδιαφέροντα
των κατοίκων και ιδίως της νεολαίας.
Η νεολαία του Νέου Σουλίου έχει κι αυτή δυναμική παρουσία στα
ήθη κι έθιμα του χωριού. Το αξιοσημείωτο για τους συλλόγους του, είναι
η παρουσία νέων ζευγαριών κι αρκετών νέων, οι οποίοι με το σφρίγος
και την δύναμη ψυχής που διαθέτουν αποτελούν εγγύηση για τα
ακλόνητα θεμέλια λειτουργίας των συλλόγων τους αλλά και το μέλλον
αυτών.
Βλέποντας την μεγάλη αυτή προσφορά του πολιτιστικού συλλόγου
όλοι οι κάτοικοι συμμετέχουν ενεργά σε κάθε κάλεσμα που κάνει!!!
Πλούσιο υλικό στοιχείων για τα ήθη κι έθιμα του Νέου Σουλίου
αποτελούν οι ιστοσελίδες του πολιτιστικού συλλόγου και του Γυμνασίου.
Ειδικά δε οι μαθητές και οι μαθήτριες του δημοτικού και
γυμνασίου με τους δασκάλους και καθηγητές τους είναι πάντα στην
πρώτη γραμμή προσφοράς έργου!!!
Οι μαθητές του γυμνασίου αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση!!!,
παλαιότερα με την εργασία τους για το Μενοίκιο όρος και τα πρόσφατα
χρόνια με μια πληθώρα πολυσέλιδων εργασιών που αφορούν στα εξής
θέματα:
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1.
Αρχιτεκτονική των σπιτιών του Νέου Σουλίου, τις
εκκλησίες, τους φούρνους και τα καπνομάγαζα.
2.
Τα λαογραφικά και ιστορικά στοιχεία του Νέου
Σουλίου με 64 φωτογραφίες.
3.
«Το γλωσσικό ιδίωμα των κατοίκων του».
4.
«Λαϊκός πολιτισμός: αφιέρωμα στην παραδοσιακή
ενδυμασία των κατοίκων του Νέου Σουλίου αρχές του 20ου
αιώνα».
5.
Οι Νεοσουλιώτες στη διασπορά.
6.
Τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα χθες σήμερα –
Τηλεφαρμογές.
7.
Νεοσουλιωτών γεύσεις.
ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ!!! ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!
Μέσα δε από τους μαθητικούς αυτούς πυρήνες ξεπήδησαν
αρκετοί επιφανείς επιστήμονες με εντυπωσιακή δράση, τόσο στο νομό
Σερρών αλλά κι ευρύτερα σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας.
Μια άλλη λαμπρή εικόνα πνευματικής, διδακτικής και
κοινωνικής προσφοράς για το δημοτικό διαμέρισμα του Νέου Σουλίου
κι ευρύτερα του δήμου Εμμανουήλ Παπά και της πόλης των Σερρών
είναι τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ».
Αφήνοντας τα πνευματικά ιδρύματα του χωριού θα δούμε τον
κύριο κορμό εργασίας των κατοίκων του.
Η κύρια ασχολία των κατοίκων είναι η γεωργία και η
κτηνοτροφία. Οι καλλιέργειες που παράγονται είναι τα σιτηρά, λίγα
καπνά, λίγα αμπέλια, λίγα βαμβάκια κι αρκετά τα τελευταία χρόνια
ελαιόδεντρα.
Με την κτηνοτροφία ασχολούνται ελάχιστες οικογένειες. Τα
ζώα που εκτρέφουν είναι αιγοπρόβατα, μοσχάρια και χοιρίδια.
Ένας άλλος κλάδος απασχόλησης, κυρίως των νέων του Νέου
Σουλίου είναι τα ελεύθερα επαγγέλματα προσφοράς. Ταβέρνες, καφέμπαρ. Επίσης λόγω του αρκετά μεγάλου πληθυσμού υπάρχουν πολλά
καταστήματα τροφίμων, καθώς και μια μεγάλη βιοτεχνική μονάδα
τυποποίησης τροφίμων.
Για το Νέο Σούλι και για όλη την περιοχή, λόγω θέσεως και του
υγιεινού κλίματος θα μπορούσαν να δοθούν κίνητρα από την
περιφέρεια προς καλύτερη αξιοποίηση τους.
Με ένα σωστό χωροταξικό, οικιστικό σχέδιο θα ήταν εύκολο να
γίνει ο καλύτερος τόπος διαμονής για αρκετούς Σερραίους κι όχι
μόνο, προσελκύοντας αρκετούς επενδυτές να κτίσουν οικιστικά
συγκροτήματα για μόνιμες κατοικίες λόγω των προαναφερόμενων
θετικών στοιχείων που προσφέρει η περιοχή.
Μια μελέτη σωστής κι ακίνδυνης οδικής περιφερειακής
σύνδεσης των χωριών, Νέο Σούλι, Άγιο Πνεύμα, Εμμανουήλ Παπά,
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Μέταλλα, Συκιά, Δαφνούδι, θα έδινε το κίνητρο για την υλοποίηση
των προαναφερόμενων αναπτυξιακών στόχων για την όλη ορεινή
περιοχή του δήμου Εμμανουήλ Παπά.
Το Νέο Σούλι βρίσκεται και είναι σε τροχιά ανάπτυξης τα
τελευταία χρόνια. Μια ανάπτυξη που δεν πρέπει να την αφήσουμε
στην τύχη της οικονομικής κρίσης, πρέπει και οφείλουμε να της
δώσουμε μεγαλύτερη και δυναμική προσοχή για το αύριο των
κατοίκων και ειδικά της νεολαίας.
Πολλά μπορούν να γραφούν για το σήμερα και το αύριο της
εξαιρετικής αυτής κωμοπόλεως.
Για αυτήν λοιπόν την κωμόπολη θα σας αναφέρω μια
πρόσφατη συζήτηση που είχα με την μεγάλη μούσα του δημοτικού
μας τραγουδιού, την Νίτσα Τσίτρα. Αλησμόνητα θα με μείνουν
Κώστα μου, η ντόμπρα συμπεριφορά των κατοίκων, ο
ενθουσιασμός τους, η υποδοχή που μου έκαναν και τα μεγάλα
ατελείωτα γλέντια, στο Νέο Σούλι!!!

Μία παλαιά φωτογραφία με φόντο το σχολείο και την Εκκλησία, αλλά και με
νοσταλγικές αναμνήσεις τόσο για τους παλαιούς, αλλά και για τους νέους.
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Τοπική Κοινότητα Τούμπας
2-4-2013

Κοινότητα Τούμπας

Που είναι εκείνες οι λαμπρές μέρες, με εκατοντάδες καθημερινούς
επισκέπτες να έρχονται να προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα στον ιερό
ναό της “Αγίας Τριάδος” εντός του ομώνυμου μοναστηριού, ανάμεσα στα
κελιά των μοναχών και στους χώρους φιλοξενίας. Το μοναστήρι δίνει μια
ξεχωριστή εικόνα στον επισκέπτη, όταν το αντικρίζει εντός του χωριού κι
αποτελεί γι' αυτόν κάτι το παράξενο και μοναδικό.
Η τοπική κοινότητα Τούμπας, ένα από τα πιο ζωντανά γεωργικά χωριά του
δήμου Εμμανουήλ Παπά βρίσκεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά από την πόλη των
Σερρών κι αποτελεί όπως κι όλα σχεδόν τα χωριά του δήμου ένα πλούσιο
κύτταρο γεωργικής παραγωγής.
Είναι ένα από τα παλαιότερα χωριά του νομού, με προσδιορισμό από τους
αρχαιολόγους για την χρονολογία του αρχικού οικισμού της Τούμπας στη θέση
Φακίστρα στο τέλος της 6ης και αρχές 5ης π.χ. χιλιετηρίδας.
Στο τέλος του 18ου αιώνα ελάμπρυνε όλη την περιοχή μια αξιόλογη
κωμόπολη άνω των 6.500 κατοίκων με αρκετή παραγωγή και εμπορική κίνηση.
Οι κάτοικοι ονόμασαν κολακευτικά την κωμόπολη τους στα τουρκικά
“Κιουτσούκ Σταμπούλ”, μικρή πόλη. Στις αρχές του 19 αιώνα όλη αυτή η
μεγαλοπρεπής κωμόπολη αποδεκατίστηκε ολοσχερώς από την επιδημία της
χολέρας. Δύο άτομα διασώθηκαν, ήταν της οικογένειας Μπαντή, τα αδέλφια
Φώτης και Δάφνη.
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Το καινούργιο χωριό δημιουργήθηκε από τους Τούρκους μπέηδες για την
καλλιέργεια των τσιφλικιών της περιοχής, κτίζοντας με υλικό από το παλαιό
χωριό μικρά κονάκια για τις λίγες οικογένειες ελλήνων δουλοπάροικων. Λόγω
του γεωργικού πλούτου του νέου χωριού, “Τούμπα”, που πήρε το όνομα του
από την τεχνητή τούμπα που υπήρχε από την Ελληνιστική ή Ρωμαϊκή εποχή,
ήρθαν κι εγκαταστάθηκαν αρκετοί Έλληνες, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί σε
ελληνικό χωριό με ελάχιστους Τούρκους.
Μετά την απελευθέρωση το 1913 κι ενώ άρχισε να παίρνει τα επάνω του το
χωριό, ήρθαν οι Βούλγαροι το 1916-1917 δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα
καταναγκαστικών έργων στους κατοίκους του. Όλα τα προαναφερόμενα
στοιχεία του χωριού υπάρχουν στο θαυμάσιο βιβλίο του συμπατριώτη μας
καθηγητή Θεολόγου Κυριάκου Παπακυριακού, που αναφέρεται στην ιστορία
του χωριού, αλλά ειδικά στην ιστορία της Ιεράς Μονής “ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ”.
Το 1922 δέχτηκε το χωριό ως νέους συγκατοίκους του τα αδέλφια μας από
την Μικρά Ασία, 70 οικογένειες. Εκείνα τα χρόνια αποτελούν ένα μεγάλο
σταθμό της Ελληνικής Ιστορίας, όπου μπόρεσαν μέσα από ατομικές,
οικογενειακές θυσίες, κόπους, ταλαιπωρίες, τα ξεριζωμένα αδέλφια μας να
σταθούν στα πόδια τους δημιουργώντας ένα καινούργιο νοικοκυριό στη νέα
τους πατρίδα. Εδώ στο νέο τους σπίτι όλοι μαζί δούλεψαν σκληρά τα δύσκολα
εκείνα χρόνια, σφυρηλατώντας με δύναμη κι εργατικότητα τις νέες γενεές,
ώστε να αντιμετωπίσουν το μέλλον με όρεξη για προκοπή.
Όλος ο πληθυσμός ασχολείται με την γεωργία.
Ενδεικτικό σημείο αναφοράς για το χωριό της Τούμπας είναι ότι εδώ
συναντάμε αρκετούς νέους κι αρκετά νέα ζευγάρια που παραμένουν στον τόπο
τους κι ασχολούνται με την γεωργία, πράγμα σπάνιο στην εποχή μας.
Τα γεωργικά προϊόντα που καλλιεργούνται είναι σιτηρά, βαμβάκι, τεύτλα,
καλαμπόκι, καπνά και νέες καλλιέργειες.
Η ποιότητα και το μέγεθος της παραγωγής είναι αρίστη και αρκετά μεγάλη.
Ούτε ένα χιλιοστό γης δεν μένει ακαλλιέργητο από τους κατοίκους, δείχνοντας
σε όλους εμάς την όρεξη και το μέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλουν για
να προκόψουν οι ίδιοι και τα σπίτια τους, όπως πολύ σωστά το λένε με πάθος
στις ιδιαίτερες συνομιλίες τους.
Πολλά μπορούν να γραφούν για τις γεωργικές δραστηριότητες των
κατοίκων, καθώς και για την εργατικότητα τους, στοιχείο που είχαν οι παλαιοί,
το μετέδωσαν στους νέους και παραμένει μια σημαία προκοπής για όλους.
Μέσα από την φλόγα της εργατικότητας τους δημιουργήθηκε ένα εξ ίσου
σημαντικό κύτταρο των σχέσεων μεταξύ τους. Ο δυναμικός και υπέροχος
πολιτιστικός σύλλογος “Τούμπας”. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω τα
θερμά μου συγχαρητήρια σε όλο το γυναικείο πληθυσμό του χωριού κι
ιδιαίτερα στις κυρίες και δεσποινίδες που υπηρετούν με αγάπη τον θεσμό αυτό.
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Αλησμόνητες θα με μείνουν εκτός των πολλών επισκέψεων που έκανα στο
χωριό, οι δύο παρουσίες μου σε αντίστοιχα διοικητικά συμβούλια του
συλλόγου. Τέτοια παρουσία μελών και τόσο πάθος για την όλη δραστηριότητα
του συλλόγου τους με έκαναν άμεσο θαυμαστή και υποστηρικτή τους για το
λαμπρό κι ευγενικό μέλλον που θα έχουν. Οι δραστηριότητες τους
αποδεικνύονται με την συμμετοχή που δείχνουν κι έχουν σε όλα τα κοινά κι
ατομικά προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα και τους κατοίκους.
Αξιοζήλευτη η συμμετοχή τους στις παραδοσιακές ετήσιες εκδηλώσεις καθώς
και σε έκτακτες μεμονωμένες παρουσίες που θα τους ζητηθούν. Με απλά λόγια
είναι ένας λαμπρός, καθαρός πολιτιστικός σύλλογος. Μπράβο σας.
Οι δραστηριότητες αυτές και η θρησκευτική ευλάβεια των κατοίκων έχουν
δημιουργήσει μέσα από κατάνυξη και οικονομική στήριξη τόσο από τους
ίδιους, αλλά ιδιαίτερα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, τον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου, που είναι και ο πολιούχος του χωριού, καθώς και το ξωκλήσι του
Αγίου Αθανασίου, όπως και άλλα μικρότερα.
Η μεγάλη όμως θρησκευτική και πολιτιστική θα χαρακτήριζα σημαία του
χωριού είναι ο ναός και το ομώνυμο μοναστήρι της “Αγίας Τριάδος”.
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς!! σε τι περιγραφές και σε ποιες πρέπει να
εστιάσει την προσοχή για να μεταφέρει στον άγνωστο αναγνώστη το τι
συνέβαινε πριν πενήντα, σαράντα, τριάντα, είκοσι χρόνια πίσω.
Τα κυριότερα στοιχεία που πρέπει να τονιστούν και να αποτελέσουν έναν
καινούργιο σπινθήρα αναθέρμανσης εκείνων των χρόνων, είναι η αρχική ζεστή
και θρησκευτική ευλαβική σχέση των μοναχών και των κατοίκων του χωριού.
Η καρτερικότητα και η εθελοντική προσφορά όλων των κατοίκων προς το
μοναστήρι αποδεικνύονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, με αποκορύφωμα
την μηνιαία σχεδόν εορτή της “Αγίας Τριάδος”.
Όσο και να θέλεις να απαγκιστρωθείς από τις μνήμες του παρελθόντος δεν
μπορεί κανείς μα κανείς να λησμονήσει τις χιλιάδες των πιστών που συνέρρεαν
από κάθε γωνιά του νομού μας, των όμορων νομών, αλλά και άλλων περιοχών
της πατρίδας μας για το ευλογημένο, θαυματουργό μοναστήρι της “Αγίας
Τριάδος”. Δεν περιγράφονται οι κατανυκτικές εκείνες ημέρες και νύχτες με
τους χιλιάδες επισκέπτες στις πρόσφορες λαμπρές Θείες Λειτουργίες.
Η παρουσίαση της εικόνας της “Αγίας Τριάδος” αποτελεί μια ξεχωριστή
ευλαβική ιστορία. Παρουσιάστηκε ως όραμα στον ευσεβή χριστιανό Αθανάσιο
Τσαπαδά το 1883. Στις αρχές Ιανουαρίου του 1884 ύστερα από ανασκαφή του
ιδίου στο σημερινό σημείο του μοναστηριού ανακαλύφθηκε η θαυματουργή
εικόνα της “Αγίας Τριάδος” και με την οικονομική συνδρομή του Τούρκου Αγά
Μπέη με 210 χρυσές λίρες κτίστηκε ο πρώτος ναός της Αγίας Τριάδος. Ο λόγος
της οικονομικής στήριξης από τον Τούρκο Μπέη, αναφέρει η παράδοση, ήταν
ότι σε αυτόν έγινε το πρώτο θαύμα από την Αγία Τριάδα δίνοντας του το φως
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που είχε χάσει. Η εικόνα αγιογραφήθηκε σύμφωνα με μελέτη της εφορίας
αρχαιοτήτων Καβάλας, στα τέλη του 18ου αιώνα ή στις αρχές του 19ου αιώνα.
Ο αρχικός ναός με την πρωτοβουλία του Αθανασίου και των συγχωριανών του
προς τιμήν της Αγίας Τριάδος ήταν ένας πρόχειρος ξύλινος ναός. Στο δε σημείο
του πηγαδιού έγινε ένα ξύλινο κουβούκλιο, προσκυνητάρι. Η αποκάλυψη της
θαυματουργής εικόνας έγινε η αρχή της ιδρύσεως ανδρώας μονής στο μέρος
της αποκαλύψεως.
Οι διατελέσαντες ηγούμενοι στη μονή από το 1884 κι ως σήμερα είναι οι
εξής:
α) Αθανάσιος Πατσαδάς 1884-1891, ιδρυτής της μονής.
β) Αβράμιος Κουτλουμουσιανός 1892-1910, (1903- θεμέλιος λίθος του
ναού.
γ) Δωρόθεος (Καλογερίδης) 1924-1945.
δ) Χαράλαμπος (Μακρής) 1945-1951.
ε) Διονύσιος (Αμαραντίδης) 1952-1977. Η ηγουμενία του Αρχιμανδρίτη
Διονυσίου Αμαραντίδη απετέλεσε για την ιερά μονή και το χωριό ένα μεγάλο
σταθμό θρησκευτικής διδασκαλίας, ταπεινότητας και έργων.
στ) Δαμιανός (Κιορπές) 1977-2009. Υπήρξε ο αγνός συμπαραστάτης και
συνεχιστής του έργου του πατρός Διονυσίου Αμαραντίδη. Έπαιξε σημαίνοντα
και αποφασιστικό ρόλο για την ανέγερση του ναού του Αγίου Γεωργίου. Άξιο
λόγου είναι η προσφορά του από το 1977 και μέχρι σήμερα της διδασκαλίας
της βυζαντινής μουσικής σε αρκετά μεγάλο αριθμό μαθητών.
ζ) Πολύκαρπος (Κάντας), αρχιμανδρίτης, θεολόγος, 2009. Ο σημερινός
ηγούμενος της μονής, ταπεινός συνεχιστής του δύσκολου έργου της μονής.
Για την ιστορία της μονής αξιέπαινη και μεγάλη προσφορά είχαν τα μέλη
της επιτροπής των λαϊκών, Νικόλαος Πατσαδάς, Εμμανουήλ Μυλωνάς και
Νικόλαος Ντόνας, οι οποίοι και πρόσφεραν τα μέγιστα στη λειτουργία της
μονής.
Η ιστορία του χωριού και της μονής Αγίας Τριάδος συνεχίζεται μέσα από
την επιφοίτηση της, μια επιφοίτηση που χρειάζεται και στους υπεύθυνους του
δήμου και του νομού για να στρέψουν περισσότερο το βλέμμα τους και την
προσοχή τους, ώστε η “Τούμπα” και το μοναστήρι της “Αγίας Τριάδος” να
νοιώσουν και πάλι εκείνες τις ζωντανές πολυπληθείς χριστιανικές ευλαβικές
στιγμές.
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Το ιστορικό και γεμάτο από περιπέτειες χωριό της Τούμπας,
με το θαυματουργό μοναστήρι της Αγίας Τριάδος
και τον επιβλητικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου.
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Βαλτοτόπι
10-4-2013

Κοινότητα Βαλτοτοπίου

Στο νοτιότερο άκρο του δήμου Εμμανουήλ Παπά και νοτιοανατολικά
της πόλεως των Σερρών, μέσα στην καρδιά του ευλογημένου κάμπου του
νομού μας βρίσκεται η κοινότητα Βαλτοτοπίου.
Ένα χωριό του κάμπου με πλούσιες γεωργικές καλλιέργειες, ανάμεσα
σε δύο ποτάμια, τον Βέλιτσα και τον Στρυμόνα. Μέσα σε μία γόνιμη,
βαλτίσια περιοχή που σε θυμίζει το γραφικό διήγημα της Πηνελόπης
Δέλτα “Τα μυστικά του Βάλτου”!!!
Οι ντόπιοι κάτοικοι του χωριού με την ανταλλαγή των πληθυσμών, το
1922 δέχτηκαν στην αγκαλιά τους τα αδέλφια μας από την Ανατολική
Θράκη και την Μικρά Ασία. Έτσι μαζί πορεύτηκαν τα δύσκολα εκείνα
χρόνια μέσα από κακουχίες και στερήσεις για να ζήσουν τις οικογένειές
τους.
Το ρυμοτομικό σχέδιο του χωριού είναι αρκετά καλό με ενδεικτικό
στοιχείο το κέντρο του με την πλατεία. Εδώ συναντάμε την Εκκλησία, το
Σχολείο και το κτίριο της Κοινότητας.
Οι περισσότεροι κάτοικοι του ασχολούνται με την γεωργία. Το χωριό
ευρισκόμενο ανάμεσα στους δύο ποταμούς, έχει τις βασικές προϋποθέσεις
για μεγάλες προσοδοφόρες και ποικίλες καλλιέργειες, στοιχείο που του
δίνει η πρώτη ευλογημένη πηγή ζωής του χωραφιού, που είναι το νερό.
Τα προϊόντα που καλλιεργούνται είναι καλαμπόκι, βαμβάκι, σιτηρά,
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τριφύλλι, ηλιόσπορος.
Οι παραγόμενες καλλιέργειες και η αγροτική δυναμική των κατοίκων
του Βαλτοτοπίου είναι γνωστές σε όλη την περιφέρεια του νομού μας.
Επίσης ένα άλλο σημείο που πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί είναι η άριστη
ποιότητα των προϊόντων που παράγουν.
Δυστυχώς όμως κι εδώ όπως και σε όλη την πατρίδα μας χτύπησε το
μικρόβιο της αστυφιλίας, ειδικά στους νέους. Πολλοί ήταν οι νέοι που
έφυγαν για να βρουν την τύχη τους στις μεγάλες πόλεις και το εξωτερικό
την περίοδο της δεκαετίας του 1960 και 1970. Εδώ όμως έρχεται και το
ερώτημα. Τι έφταιξε κι έφυγαν τότε εκείνα τα παλικάρια για να βρουν
αλλού την τύχη τους, όταν στα πόδια τους υπήρχε τέτοιος γεωργικός
πλούτος!!!
Εκείνα τα παλικάρια και κορίτσια έγιναν με οικογένειες και πολλοί απ'
αυτούς παππούδες και γιαγιάδες τώρα, έχοντας ακόμη μέσα τους την
νεανική εκείνη νοσταλγία των παιδικών και εφηβικών τους χρόνων, αλλά
και το ερωτηματικό τι έφταιξε τότε κι έφυγαν. Η απάντηση ακούγεται απ'
όλα τα στόματα, απότομη κι αυστηρή. Η αδιαφορία των υπευθύνων του
κράτους να κρατήσει τους νέους στα χωριά τους κι ειδικά αυτούς που
ήθελαν να ασχοληθούν με την γεωργία, αλλά δεν είχαν τις δυνατότητες,
(χωράφια και κρατική οικονομική στήριξη).
Αυτό είναι ένα κεφάλαιο παραδειγματισμού προς την πολιτεία και τους
πολιτικούς του νομού κι ειδικά για τα χωριά όπως είναι το Βαλτοτόπι που
ανήκει στην πρώτη κατηγορία γεωργικής παραγωγής και πρέπει-οφείλει η
πολιτεία να στρέψει την προσοχή της και να επενδύσει.
Ένα άλλο μικρό κομμάτι, αλλά πολύ δυναμικό, που ασχολούνται λίγες
οικογένειες του χωριού, είναι η κτηνοτροφία. Τα ζώα που εκτρέφουν είναι
αιγοπρόβατα, μοσχάρια και χοιρίδια. Δουλειά δύσκολη, κοπιαστική κι
αγχώδης. Όλοι τους όμως είναι επαγγελματίες του κλάδου.
Η προσοδοφόρα γη του Βαλτοτοπίου, όπως κι όλης της ευρύτερης
περιοχής δεν άφησαν ασυγκίνητους κάποιους δραστήριους παράγοντες για
εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων. Έτσι
λοιπόν βλέπουμε να λειτουργούν στην κοινότητα δύο επαγγελματικές
μονάδες (ξηραντήρια) για τα προϊόντα καλαμποκιού, σιτηρών και
βαμβακιού. Έχω πληροφορηθεί ότι οι μονάδες αυτές είναι και εξαγωγικές.
Ευχή προσωπική και πιστεύω όλων είναι να δραστηριοποιούνται πάντα με
επιτυχία.
Φεύγοντας από το κορυφαίο κεφάλαιο του χωριού, των γεωργικών και
κτηνοτροφικών παραγωγών, ερχόμαστε στις απλές ανθρώπινες σχέσεις
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των κατοίκων μεταξύ τους, αλλά και τις επαφές που έχουν με τις
αντίστοιχες κοινωνίες των διπλανών χωριών κι όχι μόνο.
Αναφέρομαι στον μαχητικό και δραστήριο πολιτιστικό σύλλογο του
Βαλτοτοπίου. Ένα πολιτιστικό σύλλογο με αρκετές δραστηριότητες τόσο
στην τοπική κοινωνία αλλά κι ευρύτερα στο νομό μας. Πιστεύω ότι όλος ο
πληθυσμός του χωριού πρέπει και οφείλει να συμπαραστέκεται στο
πολιτιστικό και κοινωνικό έργο του συλλόγου. Σημαντική ένδειξη μεγάλης
προσφοράς η συμμετοχή του Δ/κου συμβουλίου και των μελών του
συλλόγου στις δύο εκκλησιαστικές εορτές (πανηγύρια) του Αγίου
Γεωργίου στις 23 Απριλίου και της Αγίας Μαρίνας στις 17 Ιουλίου.
Και στις δύο αυτές εκδηλώσεις η προσέλευση του κόσμου απ' όλες τις
γύρω περιοχές είναι αρκετά μεγάλη σε συμμετοχή, δίνοντας μια
διαφορετική εικόνα ενθουσιασμού στην εορτή.
Ένα ξεχωριστό στολίδι για το χωριό αποτελεί η εκκλησία του
πολιούχου Αγίου Γεωργίου, όπου δεσπόζει στο κέντρο της πλατείας.
Αναχωρώντας από το Βαλτοτόπι αυτό που εισέπραξα ήταν η ζεστή κι
ένθερμη φιλοξενία των κατοίκων του. Είναι αυτή η απλή γνωριμία που
μου έδωσε το κίνητρο να γράψω λίγες αράδες για το χωριό και τους
αγνούς κατοίκους του.

Η ευρύτερη εύφορη αγροτική περιοχή της κοινότητας του Βαλτοτοπίου
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Νέο Ψυχικό
31-7-2013

Κοινότητα Νέου Ψυχικού

Στο νοτιοανατολικό σημείο του δήμου Εμμανουήλ Παπά και περίπου 12
χιλιόμετρα από την πόλη των Σερρών επάνω σε ένα δεντροφυτεμένο φυσικό
ύψωμα βρίσκεται το τοπικό διαμέρισμα του Νέου Ψυχικού.
Το όμορφο αυτό χωριό έχει ένα ωραίο ρυμοτομικό σχέδιο που σίγουρα είναι
πράξη του ανήσυχου και δραστήριου πνεύματος των αδελφών μας προσφύγων
από τη Μικρά Ασία και Θράκη, που ήρθαν κι εγκαταστάθηκαν τα δύσκολα
εκείνα χρόνια στο σημείο αυτό.
Εκείνα τα χρόνια στο σημερινό σημείο του χωριού και στις παρυφές του
ζούσαν λίγες ντόπιες οικογένειες και λίγες οικογένειες Σαρακατσαναίων με
μεγαλύτερη και κύρια απασχόληση τους την κτηνοτροφία και λίγες γεωργικές
καλλιέργειες της εποχής.
Το όνομα του χωριού ήταν Βιρτζανί.
Οι λίγοι κάτοικοί του ήταν εργατικοί, φιλότιμοι, φιλόξενοι, έννοια την οποία
απέδειξαν με τη συμπεριφορά τους απέναντι στα αδέλφια τους που ήρθαν
αργότερα ως πρόσφυγες.
Με την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1922 άρχισαν σιγά-σιγά να φθάνουν
οι πρώτες οικογένειες των αδελφών μας από τη Θράκη και τη Μικρά Ασία. Οι
περισσότερες από αυτές τις οικογένειες ήταν από τη Μικρά Ασία,
βασανισμένοι και ταλαιπωρημένοι τόσο από την κούραση, αλλά περισσότερο
από τον ψυχικό τους τραυματισμένο κόσμο, εγκαταλείποντας κι αφήνοντας την
πατρώα γη, τις δουλειές τους και τον τεράστιο πολιτισμό που άφηναν πίσω
τους, με την ικανοποίηση όμως που πήραν, δίνοντας η πολιτεία το όνομα της
παλιάς πατρίδας στο καινούργιο (σπίτι) χωριό, που τους φιλοξένησε και το
έδωσαν νέα ομορφιά.
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Έτσι λοιπόν σταματώντας στο ΚΑΠΗ και ξαποσταίνοντας στο προαύλιο
του, άνοιξα τη συζήτηση με τους γέροντες του χωριού για εκείνα τα δύσκολα
χρόνια όπως πολλοί τα θυμούνται μέσα από τις διηγήσεις των δικών τους
γονιών. Ο κάθε ένας είχε και μία προσωπική οικογενειακή περιπέτεια να
διηγηθεί, που όλες τους κατέληγαν στις μεγάλες ταλαιπωρίες, τη φτώχεια, την
ασιτία, τις ασθένειες και τις θλιβερές απώλειες αγαπημένων προσώπων τους.
Έτσι σιγά-σιγά άρχισαν να δημιουργούν τα πρώτα τους νοικοκυριά
δείχνοντας μεγάλο ζήλο κι εργατικότητα που γρήγορα τα επόμενα χρόνια
άρχισε να αποδίδει καρπούς μέσα από την καλλιέργεια της γης και την
κτηνοτροφία. Παρότι κι εκείνα τα χρόνια της εγκατάστασής τους ήταν δύσκολα
και φτωχά εν τούτοις η θέληση όλων για μία καλύτερη ζωή τόσο των ιδίων,
αλλά ειδικά των παιδιών τους, είχε ως αποτέλεσμα να δίνει σε όλους φτερά
ελπίδας για επιβίωση κι ένα καλό νοικοκυριό.
Εκείνα τα δύσκολα χρόνια, όπως και τα μετέπειτα, προπολεμικά (1940), όσο
και μεταπολεμικά με τον ξεριζωμό αρκετών οικογενειών στην μετανάστευση
αποτελούν ένα μεγάλο διδακτικό ιστορικό παρελθόν.
Σήμερα τα χρόνια αυτά ενώ υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη στον γεωργικό και
κτηνοτροφικό τομέα δυστυχώς δεν υπάρχει ο πρωτογενής τομέας για τις
ασχολίες αυτές. Η ΝΕΟΛΑΙΑ μας. Οι νέοι είναι ελάχιστοι, οι περισσότεροι
έχουν φύγει στις μεγαλουπόλεις.
Τα χρόνια όμως έχουν γίνει δύσκολα στις πόλεις, ακρίβεια, ανεργία και ήδη
υπάρχει μία ανησυχία από πολλούς νέους μας, με το να θέλουν να γυρίσουν
πίσω και να ασχοληθούν με τις δύο μεγάλες σύγχρονες πλέον εργασίες που
προβάλλουν ως νέοι στόχοι και ιδέες αξιοποίησης. Την γεωργία και την
κτηνοτροφία.
Οι γεωργικές καλλιέργειες που καλλιεργούνται στο Νέο Ψυχικό είναι τα
τεύτλα, το καλαμπόκι, σιτηρά, ο ηλιόσπορος και κτηνοτροφικές τροφές. Με
την κτηνοτροφία ασχολούνται λίγες οικογένειες. Τα ζώα που εκτρέφουν είναι
αιγοπρόβατα και μοσχάρια. Άξιον λόγου και αναφοράς είναι η εργατικότητα, η
καταδεκτικότητα και η θερμή φιλοξενία των κατοίκων του.
Φθάνοντας στην κεντρική πλατεία του χωριού αντικρίζεις το κοινοτικό
κατάστημα και τον πολιούχο ιερό ναό Ιωάννη τον Θεολόγο, επίσης σ' ένα άλλο
σημείο του χωριού συναντάμε το παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής.
Στο Νέο Ψυχικό λειτουργεί Δημοτικό σχολείο, το οποίο εξυπηρετεί τα γύρω
όμορα χωριά του δήμου, όπως επίσης και Νηπιαγωγείο.
Το κομμάτι όμως που δίνει μία ιδιαίτερη εικόνα στο χωριό και τους
κατοίκους του είναι ο πολιτιστικός σύλλογος. Προβάλλει τα ήθη κι έθιμα του
χωριού, δημιουργώντας αξιόλογες εκδηλώσεις τόσο στις δύο θρησκευτικές
επετείους των ιερών ναών του, αλλά και για εκδηλώσεις στήριξης και προβολής
που θα τους ζητηθούν, όπως σύλλογος σχολείου, ποδοσφαιρική ομάδα κ.λ.π.
Μπράβο σας. Κάνετε ένα υπέροχο κοινωνικό έργο που ξεδιπλώνει τις
αρετές των κατοίκων του χωριού. Η νεολαία του χωριού και ειδικά ο γυναικείος
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πληθυσμός πρωτοστατούν στα καλέσματα που θα τους γίνουν δίνοντας τον
καλύτερο εαυτό τους.
Τα τελευταία χρόνια η όρεξη ορισμένων ανθρώπων του, για μία
διαφορετική απασχόληση ψυχαγωγικού χαρακτήρα άνοιξε νέους ορίζοντες
γνωριμίας για το άθλημα (χόμπυ τους). Το ευγενέστερο των αθλημάτων.
Την ιππασία.
Πιστεύω γρήγορα να ακουστούν οι προσδοκίες τους, μαζί και με τους
υπόλοιπους συναθλητές τους από τα υπόλοιπα χωριά του δήμου Εμμανουήλ
Παπά και να δούμε έναν ιππικό σύλλογο του δήμου να γεννιέται.
Με τις ευχές αυτές κι έχοντας αποκομίσει τις καλύτερες αναμνήσεις
φιλοξενίας από τους κατοίκους του, αναχώρησα από το υπέροχο χωριό του
Νέου Ψυχικού.

Η ιδιαίτερη θρησκευτική κατάνυξη των κατοίκων του Νέου Ψυχικού δημιούργησε
την υπέροχη αυτή εικόνα στον περίγυρο του ναού. Είναι αυτό που πολλές φορές λέμε:
“Μία εικόνα χίλιες λέξεις”.
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Τοπική Κοινότητα Δαφνουδίου
1-9-2013

Το χωριό του δήμου Εμμανουήλ Παπά, που λόγω της γεωγραφικής του θέσης,
πέρασε αρκετές περιπέτειες, αλλά πολύ γρήγορα οι ντόμπροι κάτοικοί του
κατόρθωσαν να τις ξεπεράσουν.

Στα πόδια του Μενοίκιου Όρους (Μπόσδας) και στο βορειοανατολικό άκρο
του δήμου Εμμανουήλ Παπά αντικρίζουμε την κοινότητα του Δαφνουδίου ή
ΝΟΥΣΚΑ, όπως ήταν το παλαιό όνομα του χωριού.
Το χωριό που έζησε πολύ έντονα τις καταστάσεις του εμφύλιου σπαραγμού
και τα θλιβερά του επακόλουθα, κατορθώνοντας όμως με τη σοβαρότητα και
την κατανόηση των κατοίκων του να τα ξεπεράσει γρήγορα.
Μετά το τέλος της θλιβερής αυτής περιπέτειας του λαού μας, το Δαφνούδι
άρχισε σιγά-σιγά να αποκτά την ηρεμία του, τη δύναμή του και την όρεξη των
κατοίκων για δουλειά και επαναδραστηριοποίηση στον γεωργικό και
κτηνοτροφικό τομέα.
Η καταγωγή του πληθυσμού του είναι λίγες οικογένειες Θρακιωτών και
λίγες Μικρασιατών με κύριο γηγενή πληθυσμό τους Σαρακατσαναίους και τους
Ντόπιους.
Αυτή η καταγωγή των κατοίκων του δηλώνει και την παλαιότητα της
κοινότητας.
Το σίγουρο είναι ότι σύμφωνα με τις μελέτες του ιστορικού-συγγραφέα
Θεόδωρου Σαράντη για τον Μέγα Αλέξανδρο, είναι ότι ο ένδοξος Στρατηλάτης
μας σχημάτισε μία από τις πιο μαχητικές του ίλες ιππικού από τις ορεινές και
ημιορεινές νομάδες που κατοικούσαν ανατολικά της πόλεως των Σερρών έως
τη Δράμα, τους ονομαζόμενους “ΟΔΡΥΣΑΙ ΙΠΠΕΙΣ”, που έχω αναφέρει και σε
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άλλες περιγραφές μου δείχνοντας ένα στοιχείο από τις καταβολές που έχουν οι
κάτοικοι των περιοχών αυτών.
Το Δαφνούδι απέχει περίπου 18 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερρών κι
είναι το τελευταίο βορειοανατολικό χωριό του δήμου Εμμανουήλ Παπά.
Φθάνοντας στην πλατεία αντικρίζεις το κοινοτικό κατάστημα, το σχολείο,
το ΚΑΠΗ και περπατώντας λίγο πιο πάνω φθάνεις στην εκκλησία του Αγίου
Αθανασίου, που είναι ο πολιούχος του χωριού. Γυρίζοντας πάλι πίσω και
κατηφορίζοντας συναντάς δύο ταβέρνες κι αμέσως μετά ξεκινώντας την
περιήγηση, ανηφορίζοντας στα στενά δρομάκια του, δέχεσαι τις καλημέρες και
τα καλωσορίσματα από τους κατοίκους του, που μέσα από την πρόσχαρη αυτή
υποδοχή βλέπεις πρόσωπα ευγενικά, καλόκαρδα και φιλόξενα.
Σιγά-σιγά έφθασα στα τελευταία ορεινά σπίτια του χωριού, όπου στα
περισσότερα ζουν οικογένειες Σαρακατσαναίων. Κι εδώ δέχτηκα τα ευγενικά
καλωσορίσματα αφού με ζήτησαν να ξαποστάσω λίγο και να καθίσω μαζί τους.
Αυτοί είναι οι κάτοικοι του Δαφνουδίου, που με τη συμπεριφορά τους αυτή
σε κερδίζουν αμέσως και σε κάνουνε άνθρωπο δικό τους.
Κάποτε το χωριό έσφυζε από κόσμο όπως ήταν όλη η ελληνική ύπαιθρος.
Τα δύσκολα όμως χρόνια των δεκαετιών του 1950 και 1960 έσπρωξαν τον
πληθυσμό του χωριού στην αστυφιλία και την μετανάστευση. Έφυγαν τα τότε
νέα ζευγάρια για να βρουν την τύχη τους στις μεγάλες πόλεις της πατρίδας μας
και στο εξωτερικό.
Τώρα αρκετοί απ' αυτούς που επέστρεψαν, αλλά λίγοι στο χωριό,
αναπολούν και διηγούνται τις δύσκολες εκείνες γεωργικές εποχές.
Τα χρόνια όμως άλλαξαν. Οι γεωργικές καλλιέργειες εμπλουτίστηκαν με
νέες παραγωγές. Ο τρόπος καλλιέργειας έγινε πιο απλός, διότι υπάρχουν τα
σύγχρονα μηχανήματα που βοηθάνε στη σωστή και αποτελεσματική απόδοση
των γεωργικών καλλιεργειών. Δυστυχώς όμως, όπως σχεδόν σε όλη την
πατρίδα μας κι εδώ δεν υπάρχει το θεμέλιο και ο κορμός για μεγαλύτερη
ανάπτυξη των σύγχρονων πηγών της γεωργίας μας. Η ΝΕΟΛΑΙΑ μας.
Ευχή όλων και όχι μόνο των τοπικών κοινωνιών της υπαίθρου είναι να
πάρει μέτρα η πολιτεία που να στηρίζει και να προωθεί τους νέους στις
σύγχρονες μελλοντικές καλλιέργειες και την κτηνοτροφία, τώρα μάλιστα
που η ανεργία και η έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού μαστίζει τα
νιάτα της πατρίδας μας.
Ένα τέτοιο παράδειγμα νέου και σύγχρονου γεωργικού προσανατολισμού
αποτελεί για το Δαφνούδι και όλη την περιφέρεια η σύγχρονη μονάδα
σαλιγκαροτροφίας που υπάρχει στο χωριό.
Οι γεωργικές καλλιέργειες που συναντάμε στο Δαφνούδι από τους
ελάχιστους αλλά δυναμικούς καλλιεργητές του είναι ο καπνός, τα σιτηρά,
καλαμπόκι, τεύτλα, βαμβάκι, αμπέλια, ελιές και οπωροφόρα δέντρα.
Με τον τομέα της κτηνοτροφίας ασχολούνται λίγες οικογένειες που
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εκτρέφουν αιγοπρόβατα και μοσχάρια.
Το βουνό και οι απέραντες εκτάσεις αποτελούν το δέλεαρ για τον τομέα της
κτηνοτροφίας.
Αφήνοντας για λίγο πίσω μας το χωριό και ανηφορίζοντας για το βουνό
σε μία απόσταση περίπου ούτε δύο χιλιομέτρων αντικρίζουμε ανάμεσα σ'
ένα πράσινο τοπίο το όμορφο χωριό των Μετάλλων. Τους ηρωικούς
θεματοφύλακες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τα αδέλφια μας από τον
Πόντο που με λίγες οικογένειες ήρθαν κι εγκαταστάθηκαν μέσα στην
αγκαλιά του Μενοίκιου Όρους.
Αποτελούν δε, με το Δαφνούδι, ένα ξεχωριστό παραθεριστικό
περιβάλλον για τον επισκέπτη, λόγω του υγιεινού κλίματος που προσφέρει
η τοποθεσία και το υπέδαφος του βουνού.
Επιστρέφοντας στο Δαφνούδι κάνω μία βόλτα στα υπέροχα εξωκκλήσια του
Προφήτη Ηλία, της Ζωοδόχου Πηγής και της Αγίας Βαρβάρας.
Τις ημερομηνίες των Αγίων όπως και άλλων τοπικών εθίμων γίνονται
μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν πλήθος κόσμου απ' όλη
τη γύρω περιφέρεια. Βασικός κορμός επιτυχίας των εκδηλώσεων αυτών είναι ο
πολιτιστικός σύλλογος του χωριού που με πάθος, μεράκι και πολλή δουλειά
φέρνει σε πέρας όλες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει.
Πρωταρχικό λόγο στην προβολή και ετοιμασία των εκδηλώσεων αυτών
έχουν οι νέοι του χωριού και ειδικά οι γυναίκες του, που αποτελούν την
εμπροσθοφυλακή επιτυχίας κάθε εκδήλωσης που θα αναλάβουν. Με καμάρι
όλος ο ανδρικός πληθυσμός του χωριού μιλάει για τις επιτυχίες των
εκδηλώσεων που αναλαμβάνει κι εκτελεί ο γυναικείος πληθυσμός.
Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στη νεολαία μας και τις γυναίκες του Δαφνουδίου.
Αποχαιρετώντας αργά το μεσημέρι τους λίγους φίλους συμπατριώτες κι
αφήνοντας πίσω μου το Δαφνούδι, θυμήθηκα τα λόγια του ανθρώπου που σε
εντυπωσίαζε για την μεγάλη του αγάπη που είχε για το χωριό του, του
αείμνηστου-ΑΘΑΝΑΤΟΥ προέδρου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΛΛΙΟΥ, όταν τον
επισκέφτηκα στο κρεβάτι του πόνου.
Στο Δαφνούδι Κώστα συναντάς μία μεγάλη αγκαλιά καλοσύνης και
φιλοξενίας.
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Κοινότητα Χρυσού
28-8-2017

Αφήνοντας την πόλη των Σερρών και παίρνοντας την Εθνική οδό προς
ανατολικά, αντικρίζεις σε λίγο την ταμπέλα καλωσορίσματος στον ηρωικό και
ιστορικό δήμο Εμμανουήλ Παπά.
Στα δέκα περίπου χιλιόμετρα συναντάμε το γραφικό, ιστορικό και
φιλόξενο χωριό του Χρυσού.
Τοπόλιανη ήταν η παλαιά του ονομασία και μαζί με τις κοινότητες
Νέου Σουλίου (Σουμπτώσκιουϊ), Αγίου Πνεύματος (Βεζνίκο), Εμμανουήλ
Παπά (Ντοβίστα), Πεντάπολης (Σαρμουσακλή), είναι της ίδιας καταγωγής
και λόγω δε της λεκτικής προφοράς τους, δάρι-(τώρα αμέσως) και νάκα(εδώ), πήραν την ονομασία Δαρνακοχώρια.
Υπάρχουν κι ορισμένες άλλες εκδοχές κι εξηγήσεις για το Δαρνάκας που
προσωπικά δεν με βρίσκουν σύμφωνο.
Σύμφωνα δε με τον Στρατιωτικό και Ιστορικό Θεόδωρο Σαράντη,
ανατολικά από την πόλη των Σερρών, ο Στρατηλάτης Μέγας Αλέξανδρος
δημιούργησε μία από τις καλύτερες ίλες ιππικού του. Τους Οδρύσσαι Ιππείς.
Αυτήν την εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη αναφορά του ιστορικού
Θεόδωρου Σαράντη πρέπει και οφείλουμε να την χρησιμοποιούμε και να την
αναφέρουν οι ιστορικοί του νομού μας, αλλά ιδιαίτερα οι συγγραφείς με
καταγωγή από τον δήμο Εμμανουήλ Παπά.
Αφήνοντας πίσω μας τις ιστορικές αυτές αναφορές ας δούμε από κοντά
τα στοιχεία εκείνα που δίνουν μία ιδιαίτερη εικόνα στον επισκέπτη της
Κοινότητας Χρυσού.
Τα γραφικά σοκάκια της, που σε ορισμένα σημεία, (όσα έχουν
απομείνει, με τον στρωμένο γρανίτη) μας θυμίζουν το υπέροχο εκείνο
παρελθόν των δεκαετιών του 1950, 1960 και 1970. Περπατώντας στα
υπέροχα αυτά σοκάκια αντικρίζεις σπίτια καινούργια νεοκλασικά,
μοντέρνα, που προσπαθούν να διατηρήσουν και κάποιες γραμμές
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αρχιτεκτονικής από το παρελθόν. Το στοιχείο εκείνο όμως που σε
εντυπωσιάζει και σε κάνει να κάθεσαι με τις ώρες να τα κοιτάς και να τα
θαυμάζεις είναι τα παλαιά σπίτια του προηγούμενου αιώνα, με μία ιστορία
που πλησιάζει τα 100 χρόνια, με δύο και τρεις ορόφους και με μεσοτοιχία
που πλησιάζει σχεδόν ογδόντα πόντους, με εσωτερικούς χώρους δωματίων
τεράστιους και με απόλυτο μεράκι κατασκευής.
Πόση χαρά και πόση μεγάλη εκτίμηση νοιώθουμε απέναντι σε αυτούς
που βλέπουμε να ανακαινίζουν ή και να συντηρούν αυτόν τον πολύτιμο
θησαυρό που έχουν κληρονομήσει. Αλλά και πόση θλίψη νοιώθουμε
απέναντι σε αυτά τα εγκαταλλελειμένα αρχοντικά που λες και θέλουν να
μας μιλήσουν για να μας πουν, πως πρέπει και οφείλουμε να τα σώσουμε
κάνοντας μία προσπάθεια σωτηρίας γι΄ αυτά και την ιστορία που
κουβαλάει το κάθε ένα ξεχωριστά.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να απευθυνθώ στην ηγεσία του δήμου,
αλλά και σε όλους τους αρμόδιους φορείς του νομού μας, ώστε να εντάξουν
τις κοινότητες αυτές (των πέντε κοινοτήτων-δαρνακοχώρια) σε
παραδοσιακούς οικισμούς και στα προγράμματα ΕΣΠΑ.
ΑΚΟΥΕΙ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΜΑΣ Η ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΙΣΣΑ ΜΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ!!
Πολιούχος του χωριού είναι ο Άγιος Αθανάσιος, που βρίσκεται ανάμεσα
στα στενά δρομάκια και στο κέντρο του χωριού, ο οποίος συντηρείται από τις
εκάστοτε επιτροπές και την μεγάλη χριστιανική ευλάβεια που δείχνουν οι
κάτοικοι του Χρυσού.
Άλλες εκκλησίες του χωριού είναι της Αναλήψεως, με το ιδιαίτερο και
ονομαστό πανηγύρι του, όπου κάθε χρόνο συγκεντρώνει εκατοντάδες
προσκυνητών, ο ιερός ναός του Αγίου Βασιλείου, όπου κι εδώ γίνονται ίδιες
εκδηλώσεις, ο ιερός ναός της Ζωοδόχου Πηγής και ο ιερός ναός του Αγίου
Γεωργίου.
Μαζί και δίπλα στις εκκλησιαστικές εκδηλώσεις (πανηγύρια) είναι και οι
εκδηλώσεις που ετοιμάζει και πραγματοποιεί ο δραστήριος και ιδιαίτερα
ονομαστός στο νομό μας Πολιτιστικός Σύλλογος Χρυσού. Ο γυναικείος και
ανδρικός πληθυσμός του συλλόγου βρίσκεται πάντα επί ποδός για να
προσφέρει πολιτιστικό και κοινωνικό έργο στο χωριό και στους κατοίκους του.
Ένας ιδιαίτερος κλάδος της κοινότητας Χρυσού που το προέβαλλε από
πολύ παλαιά κι απετέλεσε ένα ιδιαίτερο εφαλτήριο για την νεολαία και ειδικά
για τον ανδρικό πληθυσμό, ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ η ποδοσφαιρική
του ομάδα.
Τρία σωματεία ποδοσφαιρικά είχε το χωριό. α) Τον Μέγα Αλέξανδρο, β)
τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και γ) τον ΗΡΑΚΛΗ.
Όλοι όμως στο χωριό αναγνώριζαν ως καλύτερη και πιο οργανωμένη
ομάδα, τον Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ. Το 1971 έγινε η συγχώνευση και των τριών
ομάδων σε μία με όνομα Α.Ε.Χ. (Αθλητική Ένωση Χρυσού).
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Πολλά ήταν τα ποδοσφαιρικά αστέρια που έλαμψαν και δόξασαν το
χωριό στο νομό και σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Θα αναφέρω ενδεικτικά τέσσερεις. Τον Τόλτζο, τον Μήτρακα, τον
Τσιρίκα και τον Γιαννούδα Θαλάσση.
Οι ασχολίες των κατοίκων ήταν γεωργικές κι ελάχιστες κτηνοτροφικές.
Τα κύρια προϊόντα παραγωγής ήταν ο καπνός και τα σιτηρά. Υπήρχαν και
ορισμένα αμπέλια, αλλά ήταν περισσότερο για οικογενειακή χρήση. Σήμερα με
τον καπνό ασχολούνται λίγες οικογένειες. Οι ελάχιστες οικογένειες που
ασχολούνται με την κτηνοτροφία (πρόβατα) προσπαθούν να προσφέρουν την
καλύτερη επαγγελματική ποιότητα.
Το Χρυσό μαζί με την Πεντάπολη αποτελούσαν παλαιότερα τα δύο
μεγαλύτερα πληθυσμιακά χωριά των Δαρνακοχωριτών.
Σήμερα το χωριό παρά την μεγάλη αστυφιλία προσπαθεί να σταθεί όρθιο
και στέκεται όρθιο εν σχέση με άλλα χωριά του δήμου και του νομού.
Αν και δεν έχουν γίνει στο δήμο Εμμανουήλ Παπά συστηματικές
αρχαιολογικές έρευνες, εν τούτοις υπάρχουν ορισμένες μεμονωμένες
αποφάσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού που ορισμένες τοποθεσίες τις
κάνουν διατηρητέες, όπως για το Χρυσό είναι η περιοχή Φακίστρα, καθώς
και η περιοχή κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό του Χρυσού.
Επίσης στο Χρυσό ανήκαν και οι συνοικισμοί, Κισικλίκ, η
Τουμπίτσα, η Βερζιανή που έγινε το 1927 κοινότητα “Ψυχικού”, το ΣαλΑγά που έγινε το 1926 κοινότητα “Μονόβρυσης και η περιοχή Ζηλή.
Δίπλα δε από το χωριό η κοινότητα είχε δώσει μία έκταση στους
συμπατριώτες μας από την Μικρά Ασία που ονομάστηκε “Φουρνούδια”
λόγω του σχήματος που είχαν δώσει στα σπίτια τους.
Όπως συμβαίνει σε όλα τα υπόλοιπα δαρνακοχωρίτικα χωριά και με
τις δυνατότητες που έχουν δείξει στους τομείς των γραμμάτων, του
εμπορίου και τις τέχνες, το ίδιο και μάλιστα σε ορισμένους τομείς αρκετά
περισσότερο το συναντάμε στο Χρυσό. Δεν υπάρχει σπίτι και οικογένεια
που να μην έχει έναν επιστήμονα. Σε όλα τα μήκη και πλάτη της Υφηλίου
διαπρέπουν Χρυσιώτες επιστήμονες. Γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές,
φαρμακοποιοί, στρατιωτικοί, δάσκαλοι και πολλές άλλες ειδικότητες
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον κόσμο.
Ενδεικτικό κι άξιο αναφοράς είναι η συζήτηση μεταξύ μίας παρέας,
όπου κάποιος από την παρέα αυτή και με καταγωγή από άλλο χωριό, αφού
το θέμα της συζήτησης ήταν η εκπαίδευση είπε: “Για τα εκπαιδευτικά
θέματα μόνο οι Χρυσιώτες μπορούν να μιλάνε, γιατί κάθε σπίτι του χωριού
έχει κι έναν δάσκαλο!!
Με τα νομοσχέδια του “ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ” και του “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”
το Χρυσό είναι η έδρα του ιστορικού δήμου “ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ”.
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Κοινότητα Νεοχωρίου
20-10-2018

Σε μικρή απόσταση από την πόλη των Σερρών κι ακολουθώντας την
επαρχιακή οδό προς ανατολικά, συναντάμε την όμορφη και δραστήρια
κοινότητα του Νεοχωρίου, του δήμου Εμμανουήλ Παπά.
Το Νεοχώρι είναι σε απόσταση 6 χιλιομέτρων από τις Σέρρες και 4
χιλιόμετρα από την έδρα του δήμου Εμμανουήλ Παπά, το Χρυσό.
Οι πρώτοι κάτοικοί του, εντόπιος πληθυσμός, έκτισε τα σπίτια του στον
φυσικό λόφο που υπήρχε, ύψος τριάντα μέτρων (30) και το οποίο ήταν μετόχι
που ανήκε στην μονή Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους.
Στο σημείο αυτό και για την ιστορία, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όσους δεν
το γνωρίζουν, ότι ο νομός Χαλκιδικής ανήκε εκείνα τα χρόνια της σκλαβιάς
στο νομό Σερρών.
Οι πρώτες εντόπιες οικογένειες που εγκαταστάθηκαν, δέκα τον αριθμό
περίπου, εργάστηκαν ως εργάτες στα χωράφια του τσιφλικιού του Κων/νου
Τέγουτζικ.
Από την αρχή της κατοίκησής του το Νεοχώρι ήταν ενταγμένο στην
κοινότητα του Νέου Σουλίου (Σουμπάσκιουι), το δε 1926 έγινε αυτόνομη
κοινότητα μαζί με τους οικισμούς της Μονόβρυσης (Σολή Αγά) και Κρίνος
(Ζάμπα).
Το 1930 ο Κρίνος εντάχθηκε στο δήμο Σερρών και η Μονόβρυση το 1946
απετέλεσε ξεχωριστή κοινότητα.
Σημείο ιδιαίτερης αναφοράς για το χωριό είναι ο ερχομός και η κατοίκηση
του από τους συμπατριώτες μας Θρακιώτες.
Ξεριζωμένοι από τα πατρώα εδάφη, το Σελτζίκιοιϊ κι από το Μέγα Ζαλούφι
της Μακράς Γέφυρας της Ανατολικής Θράκης βρήκαν παρηγοριά και ζεστασιά
στο νέο τους σπίτι με την τότε ανταλλαγή πληθυσμών.
Το έχω διατυπώσει αρκετές φορές για γεγονότα που αποτελούν ιστορικά
στοιχεία, πως δεν φθάνουν και δεν υπάρχουν οι λέξεις εκείνες, που να
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περιγράψουν τις ταλαιπωρίες και τις κακουχίες που έζησαν και πέρασαν εκείνοι
οι Ελληνάρες συμπατριώτες μας Θρακιώτες, όπως επίσης οι Πόντιοι και οι
Μικρασιάτες.
Το Νεοχώρι είναι ίσως και το μοναδικό χωριό του νομού Σερρών που έχει
στην αγκαλιά του τις περισσότερες καταγωγές (ράτσες) της πατρίδος μας.
Εντυπωσιακή και αρμονική είναι η συμβίωση όλων τους, αποδεικνύοντας
και δείχνοντας σε όσους την επισκέπτονται την άριστη συνεργασία που έχουν
μεταξύ τους και την οποία μεταδίδουν στον επισκέπτη.
Πολλές φορές την έχω επισκεφθεί την κοινότητα Νεοχωρίου δημιουργώντας
και φιλικές σχέσεις, τόσο με οικογένειες όσο και με μεμονωμένα άτομα. Έτσι
λοιπόν βρήκα την ευκαιρία να μάθω και να γνωρίσω μέσα από τις διηγήσεις
αυτών των φίλων την ιστορία της κάθε ράτσας.
Κάθε σπίτι και κάθε οικογένεια έχει και την προσωπική της ιστορία και τα
προσωπικά της βιώματα για τους αγώνες που έδωσε μέχρι να εγκατασταθεί στο
χωριό πριν αρκετά χρόνια χτίζοντας και δημιουργώντας το νοικοκυριό της.
Ενώ η επίσκεψη που έκανα ήταν για περιορισμένο χρόνο, η χρονική
διάρκεια της επίσκεψής μου κρατούσε ώρες. Ο λόγος της μεγάλης παραμονής
μου ήταν οι περιγραφές των φίλων μου Νεοχωριτών για τις περιπέτειες και τις
ταλαιπωρίες που είχαν και συνάντησαν οι παππούδες και οι πατεράδες τους
όταν έφυγαν από τα πατρώα κι ένδοξα εκείνα Ελληνικά εδάφη και με τεράστιες
κακουχίες, καιρικές συνθήκες αντίξοες, τραυματισμούς, ασθένειες, θανάτους,
ήρθαν εδώ στην νέα ελληνική πατρίδα, που δυστυχώς από το επίσημο κράτος
δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη να τους υποδεχτεί.
Έτσι λοιπόν ξεκίνησε παρά την κούραση και τα βάσανα που κουβαλούσαν ο
αγώνας της εγκατάστασης. Όλες δε αυτές οι περιγραφές που άκουγα με
ενδιαφέρον και αγωνία δεν ήταν λίγες οι στιγμές που πολλές φορές τα μάτια
όλων μα όλων μας είχαν δακρύσει, με αυτά που ακούγαμε από τους
ηλικιωμένους. Φοβερές κι ενδιαφέρουσες ιστορίες, (εντελώς ξεχωριστές, αλλά
πάνω απ’ όλα αληθινές), σε σχέση με αυτές που έχουμε διαβάσει σε αρκετά
βιβλία από συγγραφείς που έχουν γράψει την ιστορική διαδρομή των
συμπατριωτών μας, από την Μικρά Ασία, την Θράκη και τον Πόντο.
Αφήνοντας πίσω μας τα ιστορικά αυτά δεδομένα, ας δούμε τα πρόσφατα
χρόνια και την διαδρομή της Κοινότητας του Νεοχωρίου.
Πριν είκοσι περίπου χρόνια και με τον τότε νόμο του Καποδίστρια που
ψήφισε η Βουλή για την τοπική Αυτοδιοίκηση, το Νεοχώρι εντάχθηκε στον
νεοδημιουργηθέντα δήμο Στρυμόνα με πληθυσμό 1274 κατοίκους,
αποτελώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμιακά οικισμό του νέου
δήμου.
Σήμερα και με τον καινούργιο νόμο του Καλλικράτη η κοινότητα μαζί
και με τις υπόλοιπες κοινότητες του δήμου Στρυμόνα έχουν ενταχθεί στον
δήμο Εμμανουήλ Παπά.
Αυτή η συνένωση των δύο όμορων δήμων απετέλεσε και είναι το μαγικό
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εκείνο φίλτρο που θα δώσει νέες ευκαιρίες αξιοποίησης στους τομείς της
γεωργίας, της κτηνοτροφίας, καθώς κι άλλων πηγών εκμετάλλευσης που θα
βοηθήσουν στην οικονομική ανάπτυξη των χωριών μας και του δήμου, αρκεί
βέβαια να υπάρξει και η απαιτούμενη συνδρομή και θέληση των υπεύθυνων
αρχών του δήμου.
Στο Νεοχώρι υπάρχει το κατάλληλο έδαφος και υλικό για να προχωρήσουν
οι προαναφερόμενοι φορείς κι ο λόγος είναι γνωστός σε όλους μας.
Η εργατικότητα, το φιλότιμο και η ιδιαίτερη δραστηριότητα που έχουν οι
Νεοχωρίτες για κάθε εργασιακό τομέα που θα ασχοληθούν.
Ο κάμπος του Νεοχωρίου είναι ένα ευλογημένο στοιχείο για όλες σχεδόν τις
καλλιέργειες. Στην πλούσια αυτή γη καλλιεργούνται στο μεγαλύτερο ποσοστό,
έως 80%, τριφύλλια και Ηλίανθος, στο υπόλοιπο 20%, λίγα σιτάρια,
καλαμπόκια, σπαράγγια, οπωροκηπευτικά και οπωροφόρα δέντρα.
Στον τομέα της Κτηνοτροφίας υπάρχουν περίπου 15 οικογένειες που
ασχολούνται επαγγελματικά με ένα είδος ζώου. Τα πρόβατα.
Η κτηνοτροφία και η γεωργία είναι δύο ιδιαίτεροι τομείς της πατρίδας μας
που δυστυχώς η Πολιτεία δεν μπόρεσε ποτέ να αφουγκραστεί και να σκύψει
επαγγελματικά στο μεγάλο αυτό κεφάλαιο της χώρας. Ο Γεωργός και ο
Κτηνοτρόφος χρειάζονται την σωστή καθοδήγηση και την σωστή ενημέρωση
από τους αρμόδιους φορείς σε καθημερινή βάση.
Πολιούχος του χωριού είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Η εκκλησία του δεσπόζει
επιβλητικά στο κέντρο του χωριού. Άλλες εκκλησίες είναι ο Άγιος Ραφαήλ και
ο Άγιος Γεώργιος με το ονομαστό σε όλη την περιφέρεια Πανηγύρι του με τις
αθλοπαιδίες και με αγώνες ποδηλάτων, πεζοπορίας και αλόγων.
Αθλητικός σύλλογος του χωριού είναι ο ποδοσφαιρικός σύλλογος
«Αστήρ Νεοχωρίου» με αξιόλογες προσπάθειες.
Το θαυμαστό κομμάτι της όμορφης και φιλόξενης αυτής κοινότητας είναι ο
πολιτιστικός της σύλλογος με πλούσιο έργο, κοινωνικό και πολιτιστικό.
Διαθέτει ένα υπέροχο χορευτικό συγκρότημα, καθώς και θεατρικό τμήμα.
Αποτελεί στολίδι ομορφιάς για την Κοινότητα ο χώρος που στεγάζεται ο
σύλλογος.
Εντός των ορίων της Κοινότητας δραστηριοποιείται μία επιχείρηση
χαρτοβιομηχανίας που απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό ατόμων, περίπου 50.
Από πληροφορίες που έχω η επιχείρηση βοηθάει το χωριό και τον σύλλογο
όταν της ζητηθεί. Της αξίζουν συγχαρητήρια.
Το Νεοχώρι είναι μία κοινότητα που ξεχωρίζει για το καλό ρυμοτομικό της
σχέδιο, τα όμορφα σπίτια με τους υπέροχους και προσεγμένους κήπους του,
αλλά εκείνο το στοιχείο που σε δημιουργεί την αίσθηση να την θυμάσαι για
πάντα, είναι η ζεστή και πρόσχαρη αγκαλιά φιλοξενίας που έχει ο επισκέπτης
από τους θαυμάσιους κατοίκους του.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Φώτη Τσιβίκη για την ξενάγησή μου στο
υπέροχο Νεοχώρι.
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Κοινότητα Μονόβρυσης
12-11-2018

Πάνω σε έναν πανέμορφο λόφο και στις αντιρίδες αυτού συναντάμε το
χωριό των λουλουδιών και του πρασίνου, την ιδιαίτερα ξεχωριστή
κοινότητα της Μονόβρυσης του δήμου Εμμανουήλ Παπά.
Η Μονόβρυση βρίσκεται στο δυτικό άκρο του δήμου και σε υψόμετρο 45
μέτρων. Η απόσταση του από την πόλη των Σερρών είναι περίπου οκτώ (8)
χιλιόμετρα, από δε την έδρα του δήμου, την κοινότητα Χρυσού, δύο (2)
χιλιόμετρα.
Όταν έγινε ο χωροταξικός νόμος του «Καποδίστρια» το χωριό εντάχθηκε
στον νεοσύστατο δήμο Στρυμώνα. Με τον καινούργιο χωροταξικό νόμο του
«Καλλικράτη» και με την ένωση των όμορων δήμων Εμμανουήλ Παπά και
Στρυμώνα, η Μονόβρυση είναι μέλος του ιστορικού και ηρωικού δήμου
Εμμανουήλ Παπά.
Η ιστορική διαδρομή των κατοίκων της Μονόβρυσης αποτέλεσε και έγινε
το εισιτήριο και το διαβατήριο τους για την μελλοντική τους πορεία.
Το έχω γράψει αρκετές φορές και θα το γράφω συνέχεια, για τις
ταλαιπωρίες, τις κακουχίες και τις τεράστιες δυσκολίες που συνάντησαν οι
συμπατριώτες μας από την Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη,
για να έρθουν και να εγκατασταθούν στα νέα πατρώα εδάφη.
Συγκινητικές στιγμές εκτυλίσσονται σε κάθε συντροφιά και σε κάθε σπίτι,
όταν αρχίζουν οι παππούδες να διηγούνται εκείνα τα άθλια και ταλαιπωρημένα
χρόνια που έζησαν οι γονείς τους και τώρα μας τα μεταφέρουν οι ίδιοι, διότι
όλα αυτά αποτελούν και είναι αδιάψευστα στοιχεία της ιστορικής μας
διαδρομής.
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Όλοι προσηλωμένοι και με σεβασμό, κρέμονται από τα χείλη των
παππούδων που εξιστορούν όλα εκείνα τα γεγονότα που άκουσαν,
προσδοκώντας τώρα κι από εμάς να αποτελέσουμε τους μελλοντικούς
συνεχιστές της ιστορικής αυτής διαδρομής.
Από εκείνο λοιπόν το χωριό της Μικράς Ασίας, το Παπουτσάκ Ντεβρέτ
στην περιοχή της Προύσας, που είχε περίπου 3.500 κατοίκους κι όλοι
Ελληνικής καταγωγής, το 1922 ξεκίνησε ο Γολγοθάς εκείνων των
προγόνων μας.
Για δε την ιστορία των κατοίκων του χωριού θα αναφέρω το εξής
γεγονός που συνέβει με το τότε καθεστώς της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Όταν τους πρότειναν να διαλέξουν μεταξύ της Ελληνικής γλώσσας και
της Ορθόδοξης θρησκείας και να κρατήσουν ένα από τα δύο, αυτοί
επέλεξαν, αφού δεν μπορούσαν να αντιδράσουν αλλιώς, την Ορδόδοξη
θρησκεία τους.
Το ιστορικό αυτό γεγονός των προγόνων μας θεωρείται και είναι από τα
πιο επίκαιρα θρησκευτικά ακούσματα και παραδείγματα πίστης των
καιρών μας κι ειδικά το διάστημα αυτό που προσπαθούν κάποιοι να
δημιουργήσουν γεγονότα και προβλήματα στην Ορθόδοξη θρησκεία μας.
Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο ξεριζωμός και η μετέπειτα απερίγραπτη
ταλαιπωρία του ταξιδιού για τα νέα πατρώα εδάφη.
Για όσους μπόρεσαν και άντεξαν τις κακουχίες, τις ταλαιπωρίες και τις
αρρώστειες που τους βρήκαν στη διαδρομή, ήρθαν κι εγκαταστάθηκαν
στην περιοχή Σαλή Αγά. Η περιοχή είχε το όνομα του Τούρκου που
εκμεταλλευόταν όλα τα χωράφια της. Όταν ήρθαν οι δικοί μας, αυτός και
οι υπόλοιποι Τούρκοι εγκατέλειψαν την τοποθεσία αυτή.
Το έτος 1926 η Μονόβρυση ήταν ενταγμένη στην κοινότητα του
Νεοχωρίου μαζί με τον οικισμό του Κρίνου (Ζάμπα).
Το 1930 ο Κρίνος εντάχθηκε στον δήμο Σερρών.
Το 1946 επισήμως η Μονόβρυση αναγνωρίστηκε ως κοινότητα του
νομού Σερρών.
Παρά τις μεγάλες διαστάσεις που έχει πάρει η αστυφιλία, τόσο στο νομό
μας, αλλά και σε ολόκληρη την πατρίδα μας και για ένα λόγο παραπάνω με την
τρέχουσα -κι άγνωστο πότε θα τερματίσει- οικονομική κρίση, αρκετοί είναι οι
νέοι του χωριού που παραμένουν και ασχολούνται με τον κλάδο της γεωργίας.
Στην Μονόβρυση οι βασικές γεωργικές καλλιέργειες και σε ποσοστό θα το
χαρακτήριζα εκατό τοις εκατό, είναι η ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ και τα
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ. Ελάχιστες οικογένειες ασχολούνται με την
κτηνοτροφία.
Σε μία παράγραφο στην αρχή του κειμένου μου, έγραψα ότι η ιστορική
διαδρομή των κατοίκων της Μονόβρυσης είναι το εισιτήριο και το διαβατήριο
για την μελλοντική τους πορεία.
Το μέλλον και η ιστορία πιστεύω ότι θα με δικαιώσει, αν όπως θέλω να
πιστεύω, θα δείξουν την δέουσα προσοχή και την αποφασιστικότητα, τόσο οι
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παλαιοί, αλλά ακόμη περισσότερο οι νέοι παραγωγοί, ΑΛΛΑ και η ηγεσία του
δήμου Εμμανουήλ Παπά, στο να στηρίξει και να βοηθήσει με νέες ιδέες και
προτάσεις την ανάπτυξη και την προώθηση των δύο αυτών γεωργικών τομέων.
Της ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ και των ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ.
Πολύ καλές είναι οι ετήσιες ανθοκομικές εορταστικές εκδηλώσεις στις
αρχές Μαΐου, που γίνονται για μία εβδομάδα στο χωριό. Μπράβο κι Εύγε στην
ιδέα που είχε ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού.
Η υλοποίηση, η προβολή και η καθιέρωση αυτού του θεσμού πρέπει να γίνει
ο προπομπός που θα ξεπεράσει όχι μόνο τα σύνορα του δήμου μας και του
νομού μας, αλλά ακόμη κι αυτής της πατρίδας μας, αρκεί και μόνο με βήματα
σταθερά κι επαγγελματικά να πείσουμε τους αρμόδιους φορείς ότι εδώ στην
κοινότητα της Μονόβρυσης του δήμου Εμμανουήλ Παπά γίνεται ένα αξιόλογο
επαγγελματικό έργο σε έναν γεωργικό τομέα που μπορεί να δημιουργήσει και
να αλλάξει τα γεωργικά οικονομικά δεδομένα του νομού μας.
Βάζοντας ως στόχο, ιδιαίτερα ο δήμος, ενός άμεσου αναπτυξιακού
γεωργικού προγράμματος για την περιοχή της Μονόβρυσης, θα ήθελα στο
σημείο αυτό να τους θυμήσω τα εξής.
Την πρωτοβουλία που πήρε η Ολλανδία κι αξιοποίησε ένα τομέα της
ανθοκομίας, που φαινόταν αρχικά ένα βουνό απραγματοποίητο γι’ αυτήν.
Σήμερα το κράτος της Ολλανδίας που ίσως είναι λίγο μεγαλύτερο από την
Πελοπόννησο και ενώ έχει το πολύ σαράντα μέρες το χρόνο ήλιο, εν αντιθέσει
με μας που ξεπερνάμε τις 260 μέρες με ηλιοφάνεια, κατόρθωσε να έχει και να
ελέγχει την παγκόσμια ανθοκομική αγορά, έχοντας αποκλειστικά δύο
χρηματιστήρια για την ανθοκομία και μόνο.
Τίποτε μα τίποτε, όταν προσπαθείς δεν είναι απραγματοποίητο.
Αρκεί να το πιστέψεις και να προσπαθήσεις.
Ας δούμε όμως και τα κοινωνικά της Κοινότητας.
Ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού αποτελεί ένα αξιόλογο και
δημιουργικό κομμάτι του προσφέροντας σημαντικό έργο προβολής του.
Διαθέτει και χορευτικό τμήμα.
Πολιούχος της Κοινότητας είναι η Παναγία Θεοτόκος. Γιορτάζεται τον
Δεκαπενταύγουστο με γνωστό πανηγύρι που γίνεται γύρω από τον Ιερό
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Ένας άλλος τομέας προβολής και διαφημιστής του χαρακτήρα των νέων
του χωριού, είναι ο ποδοσφαιρικός του σύλλογος «ΗΡΑΚΛΗΣ».
Η εργατικότητα και το μεράκι που έχουν όλοι οι κάτοικοι της
μαγευτικής από μυρωδιές που ευωδιάζουν κοινότητας της Μονόβρυσης
του δήμου Εμμανουήλ Παπά, αποτελούν και είναι το μεγάλο παράδειγμα
επιτυχίας για όλους μας, αφού έχουν πετύχει με την αξία τους στους
γεωργικούς τομείς της ανθοκομίας και των οπωροκηπευτικών.
Θα ήθελα δε να τους πω ότι είναι οι εικαστικοί καλλιτέχνες της
γεωργίας.
Είναι οι ζωγράφοι της ευλογημένης Σερραϊκής γης.
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Κοινότητες Μέταλλα-Συκιά
11-2-2019

Συκιά

Αγναντεύοντας και καμαρώνοντας το Μενοίκιο όρος (Μπόσδας), το βουνό
που είναι δίπλα στην πόλη των Σερρών κι αποτελεί το ιδιαίτερο καμάρι του
δήμου Εμμανουήλ Παπά, αντικρύζεις να έχει στην αγκαλιά του τις
καταπράσινες και δυναμικές Κοινότητες Μετάλλων και Συκιάς.
Αποτελούν και είναι τα μικρά ορεινά χωριά του ιστορικού δήμου
Εμμανουήλ Παπά, κοντά και δίπλα στις ιστορικές Κοινότητες του Αγίου
Πνεύματος, Εμμανουήλ Παπά και Δαφνουδίου.
Τα χωριά βρίσκονται σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από την πόλη
των Σερρών και 5 περίπου χιλιομέτρων από την έδρα του δήμου Εμμανουήλ
Παπά το Χρυσό.
Η καταγωγή των συμπατριωτών μας του χωριού Συκιά κι ένας αριθμός
κατοίκων του χωριού Μέταλλα είναι από το δοξασμένο, πονεμένο, αθάνατο
κι αλησμόνητο κομμάτι του Ελληνικού Πόντου, που με τα εκατοντάδες και
χιλιάδες μοιρολόγια και τραγούδια του, φυλάσσει και κρατάει γερά τις
ρίζες και τις αναμνήσεις ότι εκεί στον Αφιλόξενο-Φιλόξενο Πόντο,
μεγαλούργησε το αθάνατο Ελληνικό Πνεύμα.
Εκεί λοιπόν στον Πόντο κτίστηκε και δημιουργήθηκε μία καινούργια
πατρίδα-Ελλάδα. Εκεί που δημιουργήθηκε μία ιστορία 7.000 ετών, από
ανήσυχους, ταξιδιάρηδες Έλληνες που ταξίδεψαν απ’ όλα τα μέρη της
μητέρας πατρίδας και με τις τεράστιες ψυχικές τους δυνάμεις
δημιούργησαν όχι μόνο ένα κράτος, αλλά μία ολόκληρη Αυτοκρατορία. Την
Αυτοκρατορία του ΠΟΝΤΟΥ.
Με την αλησμόνητη εκείνη αποφράδα απόφαση ανταλλαγής των
πληθυσμών, αυτοί οι πρόγονοι μας, οι συγχωριανοί μας των χωριών
Μετάλλων και της Συκιάς με χίλιες δύο αντίξοες συνθήκες, μέσα από
ταλαιπωρίες, βάσανα, τραυματισμούς, αρρώστιες και απώλειες ψυχών,
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κατόρθωσαν να έρθουν και να εγκατασταθούν σε αυτήν την πατρώα γη,
στα δύο ηρωικά χωριά. Την Δοβίστα και την Νούσκα (Παλαιές ονομασίες
των σημερινών χωριών Εμμανουήλ Παπά και Δαφνούδι).
Το ότι επέλεξαν να έρθουν και να εγκατασταθούν εδώ στον ορεινό όγκο
και στην αγκαλιά του Μενοίκιου Όρους, υπάρχει και η ανάλογη εξήγηση
σύμφωνα με τον αγαπητό κι εκλεκτό μου φίλο Ανανία Τσιραμπίδη, ομότιμο
καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει
συγγενείς στα Μέταλλα και μου έδωσε την εξήγηση λέγοντας τα εξής για
την καταγωγή των συγχωριανών μας.
Ότι εκεί στο οροπέδιο του Καρς ζούσαν οι πρόγονοι συμπατριώτες μας
όπου ήταν έμπειροι ξυλοκόποι, για τον λόγο αυτό όταν ήρθαν στα πάτρεια
εδάφη, προτίμησαν κι εγκαταστάθηκαν σε ορεινές δασικές περιοχές.
Έτσι λοιπόν βλέπουμε συμπατριώτες μας με καταγωγή από το Καρς να
έχουν εγκατασταθεί σε ορεινές περιοχές και στους νομούς Δράμας, Κιλκίς,
Κοζάνης, Γρεβενών, Ημαθίας, καθώς κι αλλού.
Ολόκληρος δε ο απανταχού Ελληνισμός στέλνει ένα μήνυμα σε όλα εκείνα
τα ξένα κέντρα που χαράσσουν τα σύνορα των λαών, ότι η ιστορία του
Ελληνικού Πόντου δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να ξεχαστεί όσοι αιώνες κι αν
περάσουν.
Για την ιστορία των δύο αυτών χωριών μας πρέπει να γνωρίζουμε ότι το
χωριό Συκιά, ονομαζότανε Σοκόλ και η μετονομοσία του έγινε στις 4-11-1927.
Μέχρι τις 7-5-1927 ανήκε διοικητικά στην Κοινότητα Δοβίστης, αλλά στη
συνέχεια υπήχθηκε στην Κοινότητα Άνω Νούσκας. Μετά τις 30-8-1927 ανήκε
στην Κοινότητα Άνω Δαφνουδίου και από 22-5-1934 στην Κοινότητα
Μετάλλων.
Οι ασχολίες των κατοίκων στον γεωργικό τομέα ήταν στα σιτηρά και τα
καπνά. Ορισμένοι κάτοικοι ασχολήθηκαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια και με την
κτηνοτροφία. Σήμερα έχουν μείνει ελάχιστα άτομα στο χωριό.
Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο κι άξιο αναφοράς για το χωριό της Συκιάς είναι
ότι υπάρχει και δραστηριοποιείται μία αξιόλογη βιοτεχνία παραγωγής
γαλακτοκομικών προϊόντων με την επωνυμία «Κρόνος».
Οι κάτοικοι του χωριού εκκλησιάζονται στον ιερό ναό του Τιμίου Σταυρού.
Το χωριό Μέταλλα ήταν αυτόνομη κοινότητα από το 1927, ενώ μέχρι τότε
ανήκε στην κοινότητα Δοβίστης. Αρχικά ονομαζόταν Κοινότητα Άνω
Νούσκας, αργότερα μετονομάστηκε σε κοινότητα Άνω Δαφνιδίου και τέλος σε
κοινότητα Μετάλλων.
Στην Κοινότητα Μετάλλων ανήκε και ο οικισμός της Συκιάς.
Ένας μεγάλος αριθμός των κατοίκων της Κοινότητας Μετάλλων
κατάγεται από την πανέμορφη και χιλιοτραγουδισμένη μας Μικρά Ασία.
Το υπερήφανο και ξεχωριστό πνευματικό και πολιτιστικό κομμάτι του
Παγκόσμιου Ελληνισμού.
Με άπειρες δραστηριότητες κι αξιόλογες προσωπικότητες σε όλους
τους τομείς των επιστημών και με ένα τεραστίων διαστάσεων έργο στον
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πολιτιστικό τομέα που δίνουν τα φώτα τους ακόμα και σήμερα.
Με πόλεις σταθμούς στην αρχαιότητα και τον πολιτισμό, όπως η
Έφεσος, η Μίλητος και η χιλιοτραγουδισμένη μας Σμύρνη.
Μόνο δε η Μίλητος έκτισε στον ένδοξο Πόντο μας 40 αποικίες.
Λίγο βορειότερα από τα χωριά Μέταλλα και Συκιά βρίσκονται δύο
αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματα και για τα οποία ο δήμος οφείλει να
δείξει την απαιτούμενη ευαισθησία για την περαιτέρω αξιοποίησή τους.
Το ένα βρίσκεται στην θέση «Άγιος Αθανάσιος» και το άλλο στην θέση
«Όβατζικ».
Οι κάτοικοι του χωριού εκκλησιάζονται στον ιερό ναό της Παναγίας
Θεοτόκου.
Οι ασχολίες των κατοίκων στον γεωργικό τομέα ήταν τα σιτηρά και τα
καπνά. Σήμερα ελάχιστα άτομα ασχολούνται με αυτές τις καλλιέργειες. Το ίδιο
ισχύει και για τον τομέα της Κτηνοτροφίας.
Δυστυχώς αυτό το μήνυμα της εγκατάλειψης της υπαίθρου δεν βλέπω
ακόμη και σήμερα, που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, να απασχολεί
σύσσωμη την πολιτική μας ηγεσία!!
Θεωρώ ήρωες και θεματοφύλακες της Ελληνικής γης όλους εκείνους κι
ειδικά τους νέους αγρότες και κτηνοτρόφους που μέσα από αντίξοες
συνθήκες μοχθούν και εργάζονται στην μάνα γη, αλλά όλως ιδιαιτέρως
κρατούν Θερμοπύλες παραμένοντας στα χωριά τους, όπως οι κάτοικοι των
χωριών Μέταλλα και Συκιά.
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Κοινότητα Παραλίμνιο
14-2-2019

Ένα λαμπερό αγροτικό στολίδι για τον νομό μας κι ιδιαίτερα για τον δήμο
Εμμανουήλ Παπά αποτελεί η Κοινότητα Παραλίμνιο.
Μαζί δε με τις υπόλοιπες κι αξιόλογες Κοινότητες του δήμου Εμμανουήλ
Παπά που βρίσκονται στις εμπροσθοφυλακές του ευλογημένου αυτού κάμπου του
νομού Σερρών θεωρούνται και είναι οι Σημαίες και τα Λάβαρα της Γεωργικής
Καλλιέργειας, καθώς κι ένα αξιόλογο κεφάλαιο του Γεωργικού Τομέα για τον
δήμο, τον νομό, την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ελλάδας μας.
Το Παραλίμνιο βρίσκεται σε απόσταση 16 περίπου χιλιόμετρα ανατολικά από
την πόλη των Σερρών και 9 χιλιόμετρα περίπου νοτιοανατολικά, από την έδρα του
δήμου Εμμανουήλ Παπά το Χρυσό.
Ας δούμε ορισμένα ιστορικά στοιχεία της Κοινότητας Παραλίμνιο.
Το χωριό είναι γνωστό στην Βυζαντινή εποχή με το όνομα «Βερνάρους».
Επί Τουρκοκρατίας ονομαζότανε «Βερνάρ». Ονομασία που προέρχεται από τις
λέξεις Βέρ=δώσμου και Νάρ=ρόδι.
Τα παλαιά χρόνια το Παραλίμνιο ανήκε στην Κοινότητα της Πεντάπολης.
Αργότερα μαζί με την Κοινότητα της Μεσοκώμης αποτέλεσαν ενιαία κοινότητα.
Το δε έτος 1927 αναγνωρίστηκε ως αυτόνομη κοινότητα.
Μέχρι το έτος 2010, με το νέο σχέδιο «Καποδίστριας», για την τοπική
αυτοδιοίκηση ανήκε στον δήμο «Στρυμόνα».
Από το 2010 και μετά με το νέο σχέδιο «Καλλικράτης» ανήκει όπως κι όλες οι
κοινότητες του πρώην δήμου «Στρυμόνα» στον δήμο Εμμανουήλ Παπά.
Από αρχαιολογικής πλευράς έχει βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή που περικλείει
τις Κοινότητες Πεθελινό-Μεσοκώμη-Παραλίμνιο ένας παραλίμνιος αρχαίος
οικισμός, ο οποίος βρισκόταν στην ανατολική όχθη της αρχαίας Κερκινίτιδας
λίμνης (Αχινού), από την οποία προκύπτουν στοιχεία ύπαρξης ναυσιπλοϊας με τα
αρχαία λιμάνια κοντά στα προαναφερόμενα χωριά.
Οι κάτοικοι του Παραλιμνίου είναι Σαρακατσάνοι-Θρακιώτες και Αρβανίτες.
Όλους τους διακρίνει η αγάπη για το χωριό και η εργατικότητα.
Το χωριό βρίσκεται σε έναν λόφο έχοντας υψόμετρο από την θάλασσα 23
μέτρα με υπέροχους και καλοδιατηρημένους δρόμους, όπως επίσης
καλοδιατηρημένη και εντυπωσιακή είναι και η πλατεία στο κέντρο του χωριού
αποτελώντας και την αφετηρία για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
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Η κοινότητα νοιώθει και είναι υπερήφανη για το ενεργό και ζωντανό κομμάτι
του που την προβάλλει και είναι ο πολιτιστικός του σύλλογος.
Ένα άλλο ιδιαίτερο κομμάτι για το Παραλίμνιο, τον δήμο Εμμανουήλ Παπά
και το νομό Σερρών είναι η ποδοσφαιρική ομάδα του «Απόλλωνα» που μας έχει
κάνει περήφανους με τις επιδόσεις του και την εν γένει εικόνα συμπεριφοράς του
συλλόγου, που καλό θα είναι τόσο ο δήμος, οι κάτοικοι του δήμου κι όλος ο νομός
να δείξουν έμπρακτα την στήριξή τους σε αυτήν την ομάδα, το συμβούλιο της
και στο χωριό που μας έχουν κάνει να νοιώθουμε υπερήφανοι.
Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ σε όλα τα στελέχη της ομάδος.
Βασικοί παράγοντες ανάπτυξης της κοινότητας αποτελούν οι κλάδοι της
Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας.
Οι βασικές γεωργικές καλλιέργειες που καλλιεργούν οι κάτοικοι είναι οι εξής:
Βαμβάκι, καλαμπόκι, ηλιοκάμβη και σιτηρά.
Από πλευράς Κτηνοτροφικών ασχολιών, υπάρχουν ορισμένες οικογένειες που
ασχολούνται με την εκτροφή αιγοπροβάτων με σωστό και επαγγελματικό τρόπο.
Ο γενικός απολογισμός για τους δύο αυτούς κλάδους είναι ότι οι άνθρωποι του
χωριού που ασχολούνται με την γεωργία και την κτηνοτροφία θεωρούνται και
είναι υπεύθυνοι επαγγελματίες αγρότες.
Ένα αξιοθαύμαστο γεωργικό στολίδι για την κοινότητα του Παραλιμνίου και
κοντά σε αυτήν, ήρθε τα τελευταία 15 περίπου χρόνια να τοποθετήσει τις
εγκαταστάσεις του μία από τις πιο αξιόλογες βιομηχανικές μονάδες Βιοκαυσίμων
καθώς και παραγωγής άλλων γεωργικών προϊόντων, που θεωρείται και έως μία
από τις πρωτοπόρες στο είδος της Πανελλάδικα.
Αξίζουν τα εύσημα στις οικογένειες που πήραν την πρωτοβουλία και
τόλμησαν αυτό το τεράστιο επιχειρηματικό εγχείρημα και θεωρώ ευτυχή τον
εαυτό μου όταν πριν περίπου 10 χρόνια είχα γνωρίσει από κοντά τους συντελεστές
και πρωτεργάτες αυτής της επιχείρησης θαυμάζοντας την αποφασιστικότητα, το
θάρρος και την τόλμη των νέων αυτών ανθρώπων ευχόμενος να βρίσκονται πάντα
στην κορυφή γιατί το αξίζουν.
Οι κάτοικοι του χωριού εκκλησιάζονται στους ιερούς ναούς Κοιμήσεως της
Θεοτόκου και Αγίας Μαρίνας.
Άξιο αναφοράς είναι το γνωστό σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πανηγύρι της
Αγίας Μαρίνας, το οποίο επισκέπτεται και συμμετέχει στις εορταστικές του
εκδηλώσεις ένα μεγάλο πλήθος επισκεπτών.
Το Παραλίμνιο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πριν ορισμένα χρόνια το
επισκεπτόμουνα πολύ τακτικά και οι εντυπώσεις που απεκόμισα από τις γνωριμίες
των κατοίκων που είχα κάνει μαζί τους είναι ότι οι κάτοικοι του ήταν πρόσχαροι,
φιλόξενοι, φιλότιμοι, εργατικοί, μα περισσότερο και πάνω απ’ όλα είναι και τους
αξίζει ο χαρακτηρισμός του καλού ανθρώπου.

48

Κοινότητα Μεσοκώμης
18-2-2019

Η Κοινότητα που είναι γνωστή σε ολόκληρο το νομό Σερρών με το παλαιό
της όνομα «Κάκαρα».
Το όνομα αυτό παρά το ότι το διατηρούσε έως το 1928, ένας μικρός αριθμός
ανθρώπων του νομού μας τη γνωρίζουν με το όνομα Μεσοκώμη.
Αυτό δε οφείλεται ότι σε όλους μα όλους, μας άρεσε να την αναφέρουμε με
το παλιό και ιδιαίτερα αγαπητό όνομα «Κάκαρα».
Από προσωπική εμπειρία δεν θα ξεχάσω όταν μικρός με τους γονείς μου
πήγαινα στο χωριό «Πεντάπολη» και ζητούσα από τους θείους μου να
πηγαίναμε με το κάρο μία βόλτα μέχρι την «Κάκαρα», ή «Κακαράδα», όπως
πολλές φορές την ονόμαζαν οι παππούδες και οι θείοι μας.
Αξέχαστες κι αλησμόνητες μου έχουν μείνει αυτές οι βόλτες στην όμορφη
και λαμπερή μικρή αλλά ενδιαφέρουσα κοινότητα της Μεσοκώμης.
Το χωριό βρίσκεται στο μέσον σχεδόν του δήμου Εμμανουήλ Παπά και σε
ένα μικρό λόφο ύψους 20 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας.
Στο σημείο που βρίσκεται το διευκολύνει να έχει εύκολη οδική προσέγγιση
από όλα σχεδόν τα χωριά του δήμου, καθώς κι από την πόλη των Σερρών, αφού
απέχει από αυτήν 17 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά, όπως και 10 χιλιόμετρα
περίπου νοτιοανατολικά από την έδρα του δήμου, το Χρυσό.
Ας κάνουμε μία ιστορική αναδρομή.
Η Μεσοκώμη ανήκε στην κοινότητα της Πεντάπολης. Ως κοινότητα δε
αναγνωρίστηκε το 1927. Στο αρχικό στάδιο η Μεσοκώμη και το Παραλίμνιο
αποτελούσαν ενιαία κοινότητα.
Κοντά στο χωριό εντοπίστηκε ένας παραλίμνιος αρχαίος οικισμός. Αυτός δε
ο οικισμός βρισκόταν στην ανατολική όχθη της αρχαίας Κερκινίτιδας λίμνης
(Αχινού), που μας δείχνει ότι στο ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής μεταξύ
των κοινοτήτων Πεθελινού, Μεσοκώμης και Παραλιμνίου υπήρχαν αρχαία
λιμάνια κι ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας.
Μέχρι το 2010 η κοινότητα της Μεσοκώμης με το σχέδιο «Καποδίστριας»
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που αφορούσε την τοπική αυτοδιοίκηση ανήκε στον δήμο «ΣΤΡΥΜΟΝΑ».
Από το 2010 και με το νέο σχέδιο «Καλλικράτης» για την τοπική
αυτοδιοίκηση ανήκει στον ιστορικό δήμο «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ».
Οι κάτοικοι του χωριού είναι Θρακικής καταγωγής. Σε αυτό τον κύκλο των
περιγραφών μου για τις κοινότητες του δήμου Εμμανουήλ Παπά έχω αναφερθεί
και θα αναφέρομαι πάντα γι’ αυτά που υπέστησαν και τράβηξαν οι πρόγονοί
μας με την ανταλλαγή των πληθυσμών από εκείνες τις Ελληνικές τοποθεσίες
που είχαν δημιουργηθεί από τους αρχαίους μας προγόνους, όπως ήταν η
Θράκη, ο Πόντος και η Μικρά Ασία.
Τα γεγονότα αυτά αποτελούν και είναι σταθμός της ιστορικής μας
κληρονομιάς που ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, παρά μόνο να τα
αναφέρουμε για να τα γνωρίζουν και οι νέοι μας.
Λαός που ξεχνά την ιστορία του θεωρείται άξιος της μοίρας του για ό,τι του
συμβεί.
Κάθε σπίτι λοιπόν εδώ στην μικρή μας, αλλά μεγάλη στην καρδιά,
κοινότητα της Μεσοκώμης, έχει και μία ιστορία που περνά από γενεά σε γενεά
για τις τεράστιες δυσκολίες, βάσανα και ταλαιπωρίες που συνάντησαν οι
πρόγονοί μας για να έρθουν και να εγκατασταθούν εδώ, τα δύσκολα εκείνα
χρόνια.
Μπόρεσαν σιγά-σιγά και με την εργατικότητα τους να πετύχουν τους
στόχους τους και να κάνουν τα νοικοκυριά τους.
Αν και μικρή κοινότητα δημιούργησε και έδωσε το στίγμα της αναγνώρισης
μέσα από τους δύο βασικούς κορμούς της υπαίθρου. Την Γεωργία και την
Κτηνοτροφία.
Οι βασικές γεωργικές καλλιέργειες του χωριού είναι οι εξής: Καλαμπόκι,
Βαμβάκι, Ηλιοκάμβη, λίγα Σιτάρια και Τριφύλλια.
Για το άλλο μεγάλο κεφάλαιο της Κτηνοτροφίας, υπάρχουν δύο ιδιαίτερες
και αξιόλογες αγελαδοτροφικές μονάδες που θεωρούνται από τις πιο αξιόλογες
στον δήμο Εμμανουήλ Παπά. Ανήκουν, η μία στην οικογένεια Τζαμπάζη και η
άλλη στην οικογένεια Γοδόση.
Τους αξίζουν τα εύσημα, διότι πράγματι είναι σωστοί επαγγελματίες στην
δουλειά τους.
Οι κάτοικοι του χωριού εκκλησιάζονται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.
Από την Μεσοκώμη και τους κατοίκους της αυτό που εισέπραττα κάθε
φορά που την επισκεπτόμουνα ήταν εγκαρδιότητα, καλοσύνη, φιλότιμο και
απερίγραπτη φιλοξενία, δείχνοντας τον ευγενικό και καθαρό χαρακτήρα τους.
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Μόλις ακούσεις το όνομα του χωριού αμέσως ο νους και το μυαλό σου
πηγαίνουν στην ηρωική εκείνη μορφή που πήρε την θέση που του άξιζε στο
μέγα ΠΑΝΘΕΟΝ των ΗΡΩΩΝ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, του
Αρχιστράτηγου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ.
Εδώ γεννήθηκε κι απ’ εδώ πήρε τα πρώτα ανήσυχα σκιρτήματα των
μεγάλων βημάτων της δημιουργίας και της τεράστιας επαγγελματικής
επιτυχίας.
Απ’ αυτό εδώ το χωριό, που είναι μέσα στην αγκαλιά του Μενοίκιου Όρους,
ξεδίπλωσε αρετές σ’ εκείνα τα δύσκολα χρόνια της Τουρκικής σκλαβιάς που σε
ελάχιστο χρονικό διάστημα κατόρθωσε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα
εμπορικά ονόματα των Βαλκανίων, ακόμη δε κι αυτής της Ευρώπης,
δημιουργώντας επίσης και στον ισχυρό τομέα της οικονομίας δύο τραπεζικά
καταστήματα.
Οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα
έγιναν γνωστές σε ολόκληρη την Ευρώπη αποσπώντας τα εύσημα από
επιφανείς εμπορικούς οίκους της Ευρώπης κάνοντας γνωστό το όνομα του σε
αυτούς.
Ασύλληπτο παραμένει ακόμη και σήμερα το κατόρθωμα του ήρωά μας, που
από την «ΔΟΒΙΣΤΑ», (ήταν το παλαιό όνομα του χωριού), κατέβηκε στις
Σέρρες κι από εκεί άρχισε το χτίσιμο της επιχείρησής του και την τεραστίων
διαστάσεων για εκείνα τα δύσκολα χρόνια επιτυχημένης σταδιοδρομίας του.
Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να γράφω για την Κοινότητα Εμμανουήλ Παπά
και να μην κάνω μία ιδιαίτερη ιστορική αναφορά στον αποφασιστικό ηρωικό
αγώνα που έκανε και έδωσε ο ήρωάς μας.
Αποτελεί δε μεγάλη τιμή για τον δήμο μας, το νομό μας και την Μακεδονία
μας, η μεγάλη και ιδιαίτερη αναγνώριση στο πρόσωπό του ο τίτλος που του
εδόθη, ως Αρχιστράτηγος του αγώνα του 1821 για την απελευθέρωση της
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Μακεδονίας μας.
Για τον αγώνα του αυτό άξιοι συμπαραστάτες στάθηκαν αρκετά παλικάρια
του χωριού, τα παλικάρια από τα όμορα χωριά, την πόλη των Σερρών, καθώς κι
από άλλες περιοχές του νομού μας μαζί με την Χαλκιδική, η οποία ως επαρχία
ανήκε (για όσους δεν το γνωρίζουν) στο νομό Σερρών. Άξιος δε συνεργάτης
του υπήρξε ο Χαλκιδικιώτης ήρωας Καπετάν Χάψας.
Ο αγώνας του ήρωά μας και των παλικαριών του απετέλεσε και έπαιξε
αποφασιστικό ρόλο στο απελευθερωτικό κίνημα ολόκληρης της πατρίδας μας.
Η τεραστίων διαστάσεων εμπορική και οικονομική του ανάπτυξη εκείνα τα
δύσκολα χρόνια, δεν άφησαν ασυγκίνητους τους φιλοπάτριδες Έλληνες
αγωνιστές που ζούσαν σε διάφορα μέρη των Βαλκανίων και της Ευρώπης,
δημιουργώντας τη γνωστή σε όλους μας «Φιλική Εταιρεία», με πρωτεργάτες
τους Υψηλάντη, Ξάνθο και Σκουφά, οι οποίοι τον πλησίασαν και του ζήτησαν
τη βοήθειά του για την απελευθέρωση της πατρίδας μας.
Δεύτερη λέξη δεν υπήρξε, το παλικάρι μας, ο ήρωάς μας άμεσα
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα αυτό προσφέροντας τα πάντα στον ιερό αυτό
αγώνα.
Άμεση οικονομική βοήθεια και δημιουργία εκστρατευτικού σώματος.
Συμμετοχή ολόκληρης της οικογένειάς του στον αγώνα με πρώτους σε αυτόν
τα τρία μεγαλύτερα παιδιά του.
Για τον ήρωά μας έχουν γραφεί και γράφονται αρκετά βιβλία τα οποία έχουν
ως βασικό οδηγό των ιστορικών γεγονότων την εμπεριστατωμένη μελέτη και
γραφίδα του Καθηγητή Βακαλόπουλου, ο οποίος υπήρξε και ο οδηγός για
όλους τους μετέπειτα συγγραφείς.
Υπάρχει όμως ένα σιωπηλό παράπονο απ’ όλους τους Σερραίους κι απ’
όλους τους Μακεδόνες προς την πολιτική ηγεσία της χώρας, αλλά ιδιαίτερα
απέναντι στο υπεύθυνο υπουργείο, ότι στα ιστορικά βιβλία διδασκαλίας δεν
αφιερώνεται περισσότερη ιστορική ύλη για τον αγώνα του ήρωά μας, αλλά και
των υπολοίπων ηρώων της Μακεδονικής γης που πολέμησαν και θυσίασαν τη
ζωή τους γι’ αυτήν.
Το χωριό Εμμανουήλ Παπά μαζί με τις Κοινότητες Πεντάπολης,
Χρυσού, Αγίου Πνεύματος και Νέου Σουλίου είναι γνωστά στον ευρύτερο
νομό με την ενδεικτική επωνυμία «ΔΑΡΝΑΚΟΧΩΡΙΑ». Για όσους δε
προσπαθούν να δώσουν διάφορες εξηγήσεις για το πως προέκυψε η
ονομασία αυτή, η εξήγηση είναι απλή και προέρχεται από την τοπική
διάλεκτο ΔΑΡΥ και ΝΑΚΑ.
Για δε κάποιες ανόητες εξηγήσεις που λέγονται και μάλιστα δίχως
ντροπή, ότι είμαστε απόγονοι κάποιου βασιλιά Δαρείου, θα τους πω το
εξής, δικαιολογώντας τους ότι τόσα χρόνια δυστυχώς δεν ήταν σωστά
ενημερωμένοι.
Ότι ο εν λόγω βασιλιάς, ποτέ μα ποτέ, δεν έκανε εκστρατεία κατά της
Ελλάδος, αλλά ούτε πρόγονοι, ούτε απόγονοι του διέσχισαν το νομό μας.
Για όλους δε εμάς που καταγόμαστε από την περιοχή αυτή πρέπει να
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γνωρίζουμε την εμπεριστατωμένη ιστορική αναφορά του στρατιωτικού
ιστορικού Θεόδωρου Σαράντη, που γράφει τα εξής για την ευρύτερη
περιοχή μας. Ότι ο Μέγας Αλέξανδρος απ’ αυτήν εδώ την τοποθεσία
δημιούργησε μία από τις ενδοξότερες ίλες ιππικού του. Τους ΟΔΡΥΣΣΑΙ
ΙΠΠΕΙΣ.
Ας δούμε όμως και το υπερήφανο χωριό μας. Έσφιζε από κόσμο τις
δεκαετίες του 1950 και 1960. Από τα μέσα σχεδόν της δεκαετίας του 1960
άρχισε η μεγάλη εγκατάλειψη προς τις δύο μεγάλες πόλεις, Αθήνα και
Θεσσαλονίκη κι ορισμένων ατόμων προς το εξωτερικό.
Σπίτια με αναμνήσεις και ιστορία έκλεισαν και αμπαρώθηκαν,
προσδοκώντας πότε θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα υποδεχθούν και πάλι τους
δικούς τους ανθρώπους.
Αυτό δεν άργησε να γίνει από πολλές οικογένειες που είχαν πάρει το δρόμο
της ξενιτιάς. Τους θερινούς μήνες έρχονται στο χωριό δείχνοντας την αγάπη
τους και δίνοντας μία ξεχωριστή ζωντάνια σε αυτό.
Αξιοσημείωτο και άξιο λόγου αναφοράς για τους κατοίκους του Εμμανουήλ
Παπά αποτελεί το υψηλό μορφωτικό επίπεδο που έχουν να επιδείξουν με ένα
μεγάλο πλήθος επιστημόνων σε όλους σχεδόν τους επιστημονικούς κλάδους.
Ένας άλλος τομέας που διαπρέπουν αρκετοί κάτοικοι του χωριού είναι τα
ελεύθερα επαγγέλματα και το εμπόριο.
Τα παλαιότερα χρόνια οι γεωργικές καλλιέργειες ήταν τα καπνά, τα σιτάρια
και λίγα αμπέλια. Σήμερα οι ελάχιστοι καλλιεργητές που έμειναν ασχολούνται
με τις καλλιέργειες σιτηρών, καλαμποκιών και ορισμένων αμπελώνων.
Στον τομέα της Κτηνοτροφίας είναι γνωστά κι ονομαστά τα μοσχάρια
ελευθέρας βοσκής.
Ένα αξιόλογο κομμάτι της Κοινότητας και των κατοίκων είναι ο ιερός ναός
του Αγίου Αθανασίου, με μία μεγάλη ιστορική διαδρομή. Δίπλα από τον ιερό
ναό έχει κατασκευαστεί ένα υπέροχο κτίριο, στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο
και μία αίθουσα διαλέξεων.
Πρωμετωπίδα όλων αυτών των προσπαθειών για την προβολή κι ανάδειξη
της Κοινότητας και για κάθε δυσκολία που θα παρουσιαστεί αποτελούν οι
δραστήριοι σύλλογοί του.
Αποτελούν πρότυπο λειτουργίας και συμμετοχής στα κοινά για τον δήμο και
το νομό μας.
Τόσο ο τοπικός σύλλογος με αρκετές δραστηριότητες αλλά και οι σύλλογοι
Θεσσαλονίκης και Αθηνών με τις πολλαπλές εκδηλώσεις τους έχουν
δημιουργήσει ένα αρραγές κι ακλόνητο δαχτυλίδι ένωσης κι επικοινωνίας με το
χωριό τους. Τους αξίζουν όλους τα εύσημα.
Κων/νος Τσιαρτσιάρης-Τσαρτσάρης
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