
   

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ 
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Εξωκλήσι   Ζωοδόχου Πηγής
 Νέα Ζωή



   

  μΜέλη Ο άδας

Αναγνώστου Χριστίνα
Μπίτζου Φωτεινή

Ουγγρίνου Εφροσύνη
Τσανακτσίδου Μαρία-Ελένη



   

 Ιστορικά Στοιχεία

• Το εξωκλήσι της 
Ζωοδόχου Πηγής 
βρίσκεται στη Νέα Ζωή 
του δήμου Σκύδρας και 
χτίστηκε το 1964 με 
πρωτοβουλία του Ηλία 
Μαχαιρίδη, κατοίκου 
του χωριού. Η 
αποπεράτωση του ναού 
έγινε και με την 
οικονομική βοήθεια του 
γιου του Λεωνίδα, 
κατοίκου Αθηνών.



   

Ο Τάφος του Ηλία και της Ελισάβετ 
Μαχαιρίδη ο οποίος βρίσκεται στο προαύλιο 
του εξωκλησιού.



   

Το μήνυμα πάνω στον τάφο
Ο τάφος του Λεωνίδα Μαχαιρίδη ο 
οποίος όμως είναι κενός

Το μήνυμα πάνω στο τάφο έγραφε:
«Είμαι πόντιος από την περιφέρεια Τραπεζούντας της Μ. Ασίας. […] 
έφτασα στη 
Θεσσαλονίκη […]. Ποτέ όμως δεν ξέχασα τους γονείς μου. […] 
Πραγματοποίησα 
όμως και  την επιθυμία του πατέρα μου να χτίσω εκκλησία στο 
χωριό μου με την επίβλεψη του αδερφού μου Αριστοκλή. 
«ΝΕΟΙ ΝΑ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ.»»



   

Εικόνες από το παρεκκλήσι



   



   

Εικόνα της Παναγίας
   Στο εξωκλήσι υπήρχε μία παλιά 

εικόνα της Παναγίας Ζωοδόχου 
Πηγής η οποία κλάπηκε και αργότερα 
βρέθηκε στη Βέροια. Από τότε 
φυλάσσεται στο ναό του χωριού

   και κάθε χρονιά στη γιορτή 

   της Ζωοδόχου Πηγής τη 

   μεταφέρουν στο εξωκλήσι. 



   

 Ο Τρύπιος Βράχος
   Σε μικρή απόσταση από το εξωκλήσι και στην 

άκρη ενός λόφου υπάρχει ένας βράχος στο 
κάτω μέρος του οποίου έχει δημιουργηθεί μία 
τρύπα.

   Από την οροφή της στάζει νερό το οποίο οι 
κάτοικοι θεωρούν ότι είναι αγίασμα. Λέγεται 
πως αν κάποια πιστή άτεκνη γυναίκα περάσει 
μέσα από αυτήν και στάξει πάνω της νερό θα 
αποκτήσει παιδί. Πολλές γυναίκες έχουν κάνει 
τάμα στην Παναγία και η επιθυμία τους έχει 
πραγματοποιηθεί. Εκεί βρισκόταν παλιά ένα 
εκκλησάκι. Τώρα μέσα στην τρύπα υπάρχουν 
λίγες εικόνες και ένα μικρό εκκλησάκι. 



   



   



   

Η έξοδος της 
τρύπας

Παιδικό 
ρούχο



   

Ιερός ναός 
Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου Άσπρου



   

Μέλη Ομάδας

Κουκούλη Μάρθα

Ουρούτσι Αουρέλα

Παπαδοπούλου Μαρία

Σεμερτσίδης Γιώργος



   

Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου χτίστηκε 
το 1930 περίπου από τους Χρήστο και Αλέξη 
Μπούφτση και τους Αθανάσιο και Νικόλαο 
Γκέλο. Ολοκληρώθηκε μέσα σε τέσσερα χρόνια 
από τους κατοίκους του χωριού και από 
διάφορες δωρεές.

Ανήκει στην Μητρόπολη  Εδέσσης Πέλλας και 
Αλμωπίας. 



   



   

Οι χωριανοί επέλεξαν να 
αφιερώσουν το ναό στην 
Παναγία. 

Ο επίσημος εορτασμός 
του ναού είναι 16 
Αυγούστου, εορτή του 
Ιερού Μανδηλίου. 



   

Ο ρυθμός είναι ξυλόστεγη τρίκλιτη βασιλική. 
Είναι αρκετά μικρός σε μέγεθος και φτωχός σε 
διάκοσμο. Τα έσοδα συντήρησης του τα είχαν 
αναλάβει οι κάτοικοι του χωριού. Εξαιτίας της 
δύσκολης οικονομικής κατάστασής τους, ο 
ναός που έχτισαν ήταν αρκετά απλός.



   

Η στέγη αρχικά ήταν 
φτιαγμένη από άχυρα. Με το 
πέρασμα των χρόνων όμως 
τα άχυρα σάπισαν και έπεσαν. 

Ο ναός επίσης υπέστη φθορές 
από τη βιαιότητα των 
Γερμανών και αργότερα από 
τον εμφύλιο πόλεμο. 

Το 2012 άρχισε η 
αναπαλαίωση του ναού με 
δωρεές των κατοίκων.



   



   

Πολλά ιερά κειμήλια όπως εικόνες, 
δισκοπότηρα, λόγχες και ευαγγέλια 
χρησιμοποιούνται κατά την τέλεση των 
μυστηρίων και των Ακολουθιών.



   

Ιερά Μονή Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Λάκκας



   

Μέλη ομάδας

Σαββίδου Ειρήνη 

Φερεκίδου Πολυτίμη 

Φωτιάδης Χρήστος 

Χρυσαφίδου Δήμητρα



   

Στις παρυφές του βουνού Πάικου στο 
χωριό Λάκκα Πέλλας υπάρχει το 
μοναστήρι της Κοίμησης της Θεοτόκου 
το οποίο είναι γυναικείο μοναστήρι. Με 
βάση την επιγραφή στο καμπαναριό το 
μοναστήρι χτίστηκε το 1714. Υπάρχει 
όμως και μία χαραγμένη επιγραφή στην 
εξωτερική πλευρά του ναού η οποία 
φέρει την ημερομηνία 1888, όπου 
πραγματοποιήθηκαν επισκευαστικές 
εργασίες. 



   

Η Μονή είναι τριτόκλιτη 
Βασιλική. 

Η είσοδος είναι χαμηλή 
για να μη μπορούν οι 
Τούρκοι  να εισέλθουν 
στον ναό με τα άλογα. 

Μέσα στον ναό υπάρχει η 
θαυματουργός εικόνα της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
Το πιο εντυπωσιακό τμήμα 
του ναού είναι οι εικόνες 
του τέμπλου. 



   

 

Σήμερα έχουν χτισθεί κελιά δίπλα στο 
καμπαναριό και μία μικρή εκκλησία που 
τιμά τους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και 
Ειρήνη. Η Ιερά Μονή πανηγυρίζει στις 
15 Αυγούστου, 21 Νοεμβρίου και την 
Λαμπροτρίτη των Αγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης.



   

ΠΑΝΑΓΙΑ Η 
ΜΠΑΜΠΙΑΝΗ

Η προσωνυμία <<Παναγία η Μπάμπιανη>> 
δόθηκε στην Μονή, όταν κοντά της 
εγκαταστάθηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα η 
οποία υπηρετούσε την Παναγία. Ήθελε με 
αυτόν τον τρόπο να δείξει την ευγνωμοσύνη 
της στην Παναγία που την έσωσε από την 
χολέρα που είχε αφανίσει τους κατοίκους του 
χωριού. 



   

 

Σώθηκε μόνο αυτή και ο γιος της 
Γιάννης. Όταν κάποιος πήγαινε να 
προσκυνήσει την Παναγία λέγανε <<Ας 
πάμε να δούμε την μπάμπω του 
Γιάννη>>. Από την συνεχή επανάληψη 
της φράσης, επικράτησε η προσωνυμία 
<<Μπάμπιανη>> για τη μονή.
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