
Πυραµίς 2.000 µέτρων ≈ψους ï ‰Aθως, πού σκέφτηκε ï µηχανικός Στασικράτης, νά 

µετατρέψει σέ ôγαλµα τοÜ \Aλεξάνδρου καί πολυπληθÉ πολιτεία. Mά ï βράχος τÉς 

προσευχÉς, δέν qταν προορισµένος γιά àνάδειξη τ΅ν φυσικ΅ν îκανοτήτων τοÜ 

àνθρώπου. Στήν âσχατιά του παλαιότερα, εrχε ναυαγήσει ï στόλος τοÜ •περόπτη 

µονάρχη τÉς \Aσίας. ^O âφήµερα ¨σχυρός ôνθρωπος, δέν µπόρεσε νά κάµει ôλλο, 

παρά νά àποκόψει τήν •ψαύχενη àπόφυση τÉς λατρείας τοÜ α¨ωνίου. \Aλλά âπί 

µαταί�ω, γιατί µέ τόν καιρό ™ διώρυγα ξαναγέµισε.  

 

\Aνθρωπίνων àποτυχι΅ν καί ναυαγίων θησαύρισµα, ï ‰Aθως συντηρεÖ µιάν ôλλην 

ε¨κόνα ζωÉς. ≠Oπως τά παιδιά τήν α¨σθάνονται, πού οî ôγγελοι τά παραστέκουν. ^O 

\Aρκάδιος, γιός τοÜ Aéτοκράτορος Θεοδοσίου, χάρις  στήν τ΅ν \Aσωµάτων 

συµπαράσταση, διεσώθη πλησίον βάτου, àπό µεγάλην τρικυµία, στή θέση ¬που 

âκτίσθη τό Bατοπαίδι. ^H Παναγία Mητέρα τοÜ Nέου ΠαιδιοÜ, ΘεοÜ πρό α¨ώνων, 

σέ ε¨κόνα πού περιπατοÜσε çρθία âπί τ΅ν κυµάτων, àποθαλασσώθη στήν ^Iερά 

Mονή τ΅ν \Iβήρων ½ς Πορταΐτισσα. Σύν τ�΅ χρόν��ω, ïλόκληρο τό ≠Aγιον ‰Oρος, 

κατέστη  τό κατ\ âξοχήν περιβόλι τÉς ∆εσποίνης ™µ΅ν Θεοτόκου. 
 



Πρός τό âσωτερικό τοÜ NοµοÜ Σερρ΅ν πηγαίνει ï κύριος κλάδος τÉς 

παρακαµπτηρίου àπό τήν \Aµφίπολη. Xωριά καί κωµοπόλεις γεωργικές µέ 

âµφανίσεις âκδηλώσεων παραψυχολογίας. ^O πλούσιος öµπορος πού πρωτοστάτησε 

στόν àγ΅να τÉς âθνεγερσίας àπό τή σκλαβιά, öδωκε τ\ ùνοµά του \Eµµανουήλ 

ΠαππÄς σ\ ≤να àπό τά µεγάλα χωριά, ¬που εrχε γεννηθεÖ. ‰Aλλο χωριό καλεÖται 

≠Aγιο ΠνεÜµα, ëρµηνεύοντας τήν παλαιά θρησκευτικότητα τÉς περιοχÉς. Στό 

µοναστήρι τοÜ Προδρόµου, γνωστό καί àπό τόν δραµατικό •µέναιο τÉς Σιµωνίδος 

τ΅ν Παλαιολόγων, äσκήθη, àποστάς τ΅ν γηΐνων àπό βρέφους, νέον φυτόν âν τ�΅ 

Oκ�ω τοÜ Kυρίου, ï ≠Oσιος \Iωάννης Mητροπολίτης Zιχν΅ν. ^O ≠Aγιος Γιάννης 

εrναι µιά πολύ γραφική συνηρρεφής τοποθεσία, ¬που βρίσκει κανείς νά φάει καί 

πέστροφες, κοντά στήν àρχαιότατη πόλη τ΅ν Σερρ΅ν. \Eπανείληµένα δοκιµάστηκε 

àπό âπιδροµές καί γι\ αéτό öχει τ\ àγάλµατα τ΅ν µορφωτικ΅ν καί πολεµικ΅ν 

•περασπιστ΅ν της. Στήν συνοικία πού φέρει τ\ ùνοµα τοÜ αéτοκράτορος πού âν 

τέλει öγινε καλόγηρος, κυροÜ \Iωάννη KαντακουζηνοÜ, ≤νας µέγας çγκόλιθος 

κινδύνευε νά πέσει, νά τήν καταστρέψει, àλλά âγλύτωσε τόν πληθυσµό ™ Παναγία 

βάνοντας τό χέρι της. Στήν âπί τοÜ κάστρου στρατιωτική, παλαιά àλλ\ 

àνακαινισθεÖσα âκκλησία τοÜ ^Aγίου Nικολάου, ™ προσκύνηση τοÜ âπιταφίου εrναι 

γεµάτη •ποβολή. \EκεÖνες τίς ™µέρες συµπίπτει τριγύρω πυκνοί ν\ àνθίζουν, σάν 

λαµπάδες àναµένες οî \Aσφοδελίνοι. 

 

Tό Σιδηρόκαστρο βορειότερα, παρά τήν çχυρή συνοριακή κλεισούρα τοÜ Kλειδίου, 

πού πλείστους χάρισε στόν ^Eλληνισµό θριάµβους. \Eδ΅ àναφέρεται, στήν âπαρχία 

ΣιντικÉς, µιά νύχτα θυέλλης µέ àστραπόβροντα, συνηντήθη ™ \Oλυµπιάδα, µητέρα 

τοÜ Mεγάλου \Aλεξάνδρου, µέ τόν Φαραώ Nεκτεναβώ πού εrχε πάρει τή µορφή 

φιδιοÜ. Στόν βράχο πού çρθώνεται πάνω àπό τήν κωµόπολη âπιβλητικ΅ς, κατά τήν 

àρχαία àπό τήν âποχή τÉς NαυσικÄς συνήθεια γιά τίς βασιλοποÜλες, οî θυγατέρες 

τοÜ BασιλιÄ Φίλιππου, πλέναν τά σκουτιά τους. 
 


