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Σξπξθερία

 Η Νέα Μξμή βοίρκεςαι ρςξ κέμςοξ ςξσ μηριξύ, ρε

μία κξιλάδα ςξσ μόςιξσ Ποξβάςειξσ όοξσπ ή

Ποξβαςά.

 Οι βοαυώδειπ πλαγιέπ ςξσ όοξσ, κλείμξσμ ςη θέα

εκςόπ από έμα μικοό άμξιγμα, εμώ η θέα καςά ςημ

αμάβαρη από ςημ πόλη είμαι θασμάρια.

 Η πεοιξυή ήςαμ πεσκότσςη και ρήμεοα ςξ δάρξπ

αμαγεμμάςαι μεςά από πσοκαγιά.



Η ΙΣΟΡΙΑ 

 Η Νέα Μξμή ςηπ Χίξσ ιδούθηκε ςξμ 11ξ αιώμα μ.Χ. , ρςη

θέρη πξσ βοέθηκε η εικόμα ςηπ Παμαγιάπ και ποξϋπήουε

μξμή ςηπ Θεξςόκξσ κςιρμέμη από ςξσπ αρκηςέπ, Νικήςα,

Ιχάμμη και Ιχρήτ, ιδοσςέπ ςηπ παλαιάπ αλλά και ςηπ μέαπ

μξμήπ ςηπ Θεξςόκξσ.

 ύμτχμα με ςημ παοάδξρη, ρςξσπ αρκηςέπ απξκαλύτθηκε

θασμαςξσογικά, πχπ ξ ενόοιρςξπ ρςη Λέρβξ, Ο

Κχρςαμςίμξπ ξ Μξμξμάυξπ , θα ρςετθεί ασςξκοάςξοαπ.

Όςαμ ςξμ εμημέοχραμ, εκείμξπ σπξρυέθηκε, πχπ αμ

ποαγμαςξπξιηθεί η ποόοοηρη, θα ικαμξπξιήρει

ξπξιαδήπξςε επιθσμία ςξσπ.



Η καςαρςοξτή και ξ ρειρμόπ ρςημ Νέα Μξμή

 ςιπ ρταγέπ ςξσ 1822 υιλιάδεπ γσμαικόπαιδα έςοεναμ μα
ρχθξύμ ρςα πιξ φηλά και ξυσοχμέμα μέοη, όπχπ ήςαμ ξ
Άγιξπ Μημάπ, ξ Αμάβαςξπ και η Νέα Μξμή.

 1.800 Σξύοκξι καςεσθύμθηκαμ ποξπ ςα εκεί, ρέομξμςαπ
ακόμα και καμόμια εμαμςίξμ άξπλχμ μξμαυώμ. Ατξύ
έρταναμ όλξσπ ςξσπ μξμαυξύπ, λεηλάςηραμ μεθξδικώπ ςα
πάμςα παίομξμςαπ για δξύλξσπ ςα γσμαικόπαιδα και ςελικά
έβαλαμ τχςιά και έκαφαμ ςη Μξμή

 Μόμξ ςξ «άτλεκςξ» εικόμιρμα ςηπ Παμαγίαπ βοέθηκε λίγξ
μόμξ ρυιρμέμξ ρςξ κέμςοξ και λίγξ καμμέμξ ρςημ κξοστή.

 Ο ρειρμόπ ρςιπ 22 Μαοςίξσ ςξσ 1881 ρσμπλήοχρε ςημ
καςαρςοξτή, γκοεμίζξμςαπ ςξμ ςοξύλξ και ςξ μεγαλύςεοξ
μέοξπ ςξσ μαξύ, και υαλώμςαπ ςα πεοιρρόςεοα φητιδχςά.
Φσρικά καςέοοεσρε και ςξ καμπαμαοιό, πξσ είυε αμεγεοθεί
ςξ 1512 . Ξαμαυςίρςηκε ςξ 1900. Μεςά και από ασςό η Μξμή
ρυεδόμ εοήμχρε, ξπόςε κσμηγξί θηρασοώμ έμπαιμαμ και
ποξρπαθξύραμ μα βοξσμ κάςι κοσμμέμξ, αμξίγξμςαπ έςρι
πηγάδια ξλόκληοα ρςξ πάςχμα ςξσ μαξύ ή μεγάλεπ ςούπεπ
ρςξσπ ςξίυξσπ ςξσ

Καςαρςοαμμέμα κελιά



Σα φητιδχςά

 Σα φητιδχςά ςηπ Νέαπ
Μξμήπ Χίξσ απξςελξύμ
έμα από ςα ςοία
κξοσταία ρύμξλα
φητιδχςώμ ρςξμ
ελλαδικό υώοξ καςά
ςξμ Μεραίχμα.Οι
καλλιςέυμεπ πξσ
δξύλεφαμ εδώ ήςαμ
Κχμρςαμςιμξσπξλίςεπ,
ςχμ ασςξκοαςξοικώμ
καλλιςευμικώμ
εογαρςηοίχμ.Σα
φητιδχςά ςξσ ςοξύλξσ
ρςξμ κσοίχπ μαό δεμ
ρώζξμςαι, ίρχπ όμχπ μα
απεικόμιζαμ, ρύμτχμα
με ςξ εικξμξγοατικό
ποόγοαμμα ςξσ
ρςασοξειδξύπ μαξύ με
ςοξύλξ.



Σα παοεκκλήρια

 Η Μξμή έυει δύξ παοεκκλήρια: Σξ έμα, ποξπ ςιμημ ςξσ

Αγίξσ Παμςελεήμξμα ρςα δσςικά ςξσ Καθξλικξύ, ρςξμ

αουιςεκςξμικό ςύπξ ςηπ βαριλικήπ καςέοοεσρε ρςξμ ρειρμό

ςξσ 1881 και ναμακςίρθηκε ςξ 1890 λίγξ μεγαλύςεοξπ.

 Ο Σίμιξπ ςασοόπ βοίρκεςαι δίπλα ρςημ κεμςοική είρξδξ

ςηπ Μξμήπ. Ποξξοιζόςαμ για ςιπ γσμαίκεπ όςαμ

απαγξοεσόςαμ η είρξδόπ ςξσπ ρςημ αμδοική ςόςε μξμή.



ΣΕΛΟ


