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Α. ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ

1. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΕΡΡΩΝ 

IΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν 
Ἱερό Ναό τῶν Μεγάλων Ταξιαρχῶν καί ἄλλοι δύο Ναοί πρός 

τιµή τῶν Ταξιαρχῶν, ὁ ἄνω Ταξιάρχης κοντά στό Ναό τῶν Ἁγίων 
Θεοδώρων καί ὁ Καµένος Ταξιάρχης κοντά στό σηµερινό Ι.Κ.Α. 
 Ὁ Ναός τῶν Παµµεγίστων Ταξιαρχῶν βρισκόταν ἔξω ἀπό τό 
βυζαντινό τεῖχος τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν. Πότε κτίσθηκε αὐτός ὁ Ναός 
δέν γνωρίζουµε. Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Ναός ὑπῆρχε ἀπό τήν Βυζαντινή 
ἐποχή στό ἴδιο µέρος σέ ἀπόσταση περίπου 100 µέτρων ἔξω ἀπό τήν 
πύλη τοῦ φόρου. Ὁ Σερραῖος χρονικογράφος καί κληρικός Παπασυνα-
δινός στό χρονικό του διηγεῖται ὅτι στίς 23 Φεβρουαρίου τοῦ 1631-32 οἱ 
Τοῦρκοι κατέστρεψαν τό Ναό τοῦ Ταξιάρχη µέ ὅλες τίς εἰκόνες καί τά 
σκεύη του καί τόν βεβήλωσαν, µετατρέποντάς τον, γιά µικρό χρονικό 
διάστηµα, σέ µωαµεθανικό τέµενος. Ἔπειτα ἀπό 10 χρόνια ἐπανεγκαι-
νιάσθηκε. 
 Κατά τήν καταστροφική πυρκαγιά πού συνέβη στίς Σέρρες στίς 
28-6-1849 κάηκε ὁλοκληρωτικά καί ξανακτίσθηκε τό 1850 ἐπί Μητρο-
πολίτου Σερρῶν Ἰακώβου, γιά νά ξανακαεῖ καί πάλι στίς 28-6-1913 ἀπό 
τούς Βουλγάρους. 
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Μεταξύ τῶν Ἱερῶν Ναῶν 
τῆς πόλεως πού καταστρά-
φηκαν ἀπό τούς Βουλγά-
ρους ὁ Ναός τῶν Ταξιαρχῶν 
ἦταν ὁ πρῶτος πού ξανα-
κτίσθηκε τό 1914 γιά νά 
χρησιµοποιηθεῖ προσωρινά 
ὡς Μητροπολιτικός. Ὅµως 
λίγο ἀργότερα ἀποφασί-
σθηκε νά γκρεµίσουν τόν 
ἐπανεγερθέντα Ναό καί νά 
ἀνεγείρουν στόν ἴδιο χῶρο 
τό νέο καθεδρικό Ναό τῶν 
Σερρῶν. Γιά τήν ἀποπερά-
τωση τοῦ Ναοῦ ὑπῆρξαν-
προσφορές ἀπό κρατικές 
ὑπηρεσίες, ὀργανισµούς, 
τράπεζες, συλλόγους, λα-
χειοφόρους κληρώσεις καί 
ἐράνους. Στίς 21-1-1959 τε-
λέσθηκε ὁ ἁγιασµός καί ἡ 
θεµελίωση τοῦ Ναοῦ ἀπό 
τόν ἀείµνηστο Μητροπολί-

τη Σερρῶν Κωνσταντῖνο Μεγγρέλη, ἐνῶ ἡ ἀποπεράτωσή του ἔγινε ἐπί 
τῆς ἀρχιερατείας τοῦ ἀοιδίµου Μητροπολίτου Σερρῶν Κωνσταντίνου 
Καρδαµένη. 

Τό µαρµάρινο τέµπλο, ὁ δεσποτικός θρόνος καί ὁ ἄµβωνας εἶναι 
πλούσια διακοσµηµένα µέ σταυρούς, φυτικό καί ζωικό διάκοσµο, ἔργα 
τῶν γλυπτῶν ἀδελφῶν Ἀ. καί Ν. Σκαρῆ. Ἀξιόλογα ἐπίσης εἶναι τά µαρ-
µάρινα προσκυνητάρια, ἔργα τοῦ γλύπτη Ν. Μυλωνᾶ. Ἡ ἁγιογράφηση 
τοῦ Ναοῦ ἄρχισε µέ τούς ἁγιογράφους Κ. Κωτικώστα καί Δ. Γιαννακού-
δη στό Ἱερό Βῆµα τό 1979, διεκόπη ὅµως καί ξανάρχισε τό 1984 καί ἑξῆς 
ἀπό τούς ἀδελφούς Ἰωάννη καί Δηµήτριο Γιαννακούδη. 
Ὁ Ναός ἑορτάζει τήν Σύναξη τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ 
καί λοιπῶν ἀσωµάτων δυνάµεων στίς 8 Νοεµβρίου. Στή βορειοδυτική 
πλευρά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ λειτουργεῖ τό Παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας, 
ὅπου φυλάσσεται τό ἀκριβές ἀντίγραφο τῆς Θεοτόκου τῆς Ἱεροσολυµι-
τίσσης πού εὐλογήθηκε ἀπό τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύ-
µων στό θεοµητορικό µνηµεῖο στήν ἁγία Γεθσηµανῆ. Τά θυρανοίξια 
τοῦ Παρεκκλησίου τελέσθησαν στίς 2 Φεβρουαρίου 2005 ἀπό τόν Σεβ. 
Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγο. Τό ἱερό παρεκκλήσιο 
τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυµιτίσσης ἑορτάζει στίς 2 Φεβρουαρίου, στήν 
µνήµη τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος. Ὁ Ναός ἑορτάζει ἐπίσης καί τήν 
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1η Φεβρουαρίου τήν µνήµη τῶν τεσσάρων µαρτύρων Ἀδριανοῦ, Γεωρ-
γίου, Πλάτωνος καί Πολυεύκτου (4ος αἰών) πού καταγόταν ἀπό τίς 
Σέρρες καί µαρτύρησαν στά Μέγαρα τῆς Ἀττικῆς καί τῶν ὁποίων τµή-
µατα τῶν ἱερῶν λειψάνων παρεχωρήθησαν στόν Ἱερό Μητροπολιτικό 
Ναό κατόπιν προσπαθειῶν τοῦ Σεβ. Ποιµενάρχου µας κ. Θεολό-
γου. Στόν Ἱερό Ναό λειτουργεῖ ἐπίσης τό ἐνοριακό φιλόπτωχο τα-
µεῖο µέ ἀξιόλογη δραστηριότητα, ὅπως ἐπίσης καί συσσίτιο ἀγά-
πης. Στόν πνευµατκό τοµέα λειτουργοῦν κατηχητικές συντροφιές 
ὅλων τῶν βαθµίδων, κύκλος µελέτης Ἁγίας Γραφῆς, ὅπως ἐπίσης 
καί νεανική ὁµάδα συµµελέτης καί συµπροβληµατισµοῦ. 
Ἐφηµέριοι τοῦ Ναοῦ εἶναι οἱ: Ἀρχιµανδρίτης Γαβριήλ Παλιούρας, 
Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Πάππος, Πρωτοπρεσβύτερος Θε-
όδωρος Καβακίδης, Πρωτοπρεσβύτερος Ἀνδρέας Βογιατζῆς, Πρω-
τοπρεσβύτερος Παναγιώτης Κανακάρης. Διάκονος Νεκτάριος Καϊ-
µακάµης Διεύθυνση: Πλ. Ταξιαρχῶν.  Τηλέφωνο: 23210 22755. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου βρίσκεται στόν ὁµώνυµο 
συνοικισµό τῆς πόλεως καί ἀνεγέρθηκε τό 1992 στή θέση µι-

κρότερου παρεκκλησίου, τό ὁποῖο χρονολογοῦνταν στή δεκαετία 
τοῦ 1940 καί ἀνῆκε στήν ἐνορία τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύ-
ρων. 

Ὁ σηµερινός Ναός εἶναι ρυθµοῦ τρί κλιτης βασιλικῆς µέ τροῦλο 
πού στά ἀνατολικά ἀπολήγει σέ τρεῖς κόγχες. Ὁ Ναός ἐγκαινι-
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άσθηκε ἀπό τόν µακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης 
κυρό Μάξιµο στίς 3 Ὀκτωβρίου 1999. Μέχρι τό 2004 ἦταν Παρεκ-
κλήσιο τῆς ἐνορίας τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Ἔπειτα 
ἀπό αἴτηµα τῶν κατοίκων τοῦ συνοικισµοῦ καί µέ τήν εὐλογία τοῦ 
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου 
ἄρχισαν οἱ διαδι κασίες γιά τήν ἵδρυση τῆς νέας ἐνορίας, οἱ ὁποῖες 
ὁλοκληρώθηκαν µέ τήν ἀναγνώριση αὐτῆς στίς 18-10-2004. 

Ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ γίνεται σταδιακά, ἐνῶ πρόσφατα το-
ποθετήθηκε ξυλόγλυπτο τέµπλο. 

Κάθε Δευτέρα ἀπόγευµα τελεῖται ἡ παράκληση τῆς Ἁγίας Εἰρήνης 
Χρυσοβαλάντου καί κάθε Τετάρτη τοῦ  Ἁγίου Ἀθανασίου. Στήν ἐνορία 
λειτουργοῦν κατηχητικό  σχολεῖο, κύκλος µελέτης Ἁγίας Γραφῆς καί φι-
λόπτωχο ταµεῖο. Στήν ἐνορία ὑπάγεται καί τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου. Ὁ Ναός ἑορτάζει στίς 18 Ἰανουαρίου καί στίς 2 Μαΐου.
Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Συµεών Σηλιάχας. Διεύ-
θυνση: Σαρανταπόρου 44.  Τηλ. 23210 39798. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων βρίσκεται ἀνατολικά τῆς 
πόλεως τῶν Σερρῶν, στόν ἱστορικό συνοικισµό Κατακονόζι. 

Πληροφορίες γιά τό Ναό ἔχουµε ἀπό τίς ἐντοιχισµένες στό ναό 
ἐπιγραφές. Ἡ πρώτη ἀριστερά µέσα στόν νάρθηκα γράφει: “ΕΡΩ-
ΤΑΣ ΤΙΝΟΣ ΕΣΤΩΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΡΟΘΥΡΩΝ ΑΓΑΣΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ ΘΕΟΥ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡ’ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
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ΤΗ ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΘΕΟΣ ΟΥΝ ΑΥΤΩ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΩΗ ΤΗΝ ΣΥ-
ΜΠΛΗΡΩΣΙΝ ΤΩΝ ΣΩΤΗΡΙΩΝ. ΕΝ ΠΡΟΠΟΛΕΙ ΞΕΙΝ ΕΙΣΟΡΟΩΝ ΙΕΡΟΝ 
ΔΟΜΟΝ ΙΣΘΙ ΝΑΟΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΟΝΔΕ Μ’ ΕΥΚΤΙΜΕΝΟΝ ΑΡΧΙΕΡΗΟΣ 
ΕΠΙ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΚΥΔΑΛΙΜΟΙΟ ΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΕΩ ΚΗΔΜΟΣΥΝΗ ΠΥΚΙΝΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΩ ΑΝΔΡΟΣ ΤΥΧΘΕΝΤ’ ΑΓΑΚΛΕΙΤΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ’ ΟΣ ΕΗΝ 
ΗΓΑΘΕΗΣ ΓΕΓΑΩΣ ΑΩΙΖ (1817)”. 

Τό νόηµά της εἶναι: Σταµατᾶς µπροστά στήν ἐξώθυρα τοῦ Ναοῦ 
καί ρωτᾶς; Ποίου ἔργο εἶναι ὁ θαυµαστός Ναός τῶν θείων Ἀναργύ-
ρων; Ὁ Ναός αὐτός ἀνακαινίσθηκε µέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί 
τήν προθυµία τοῦ Δηµητρίου Ἀθανασίου. Ὁ Θεός µέ τίς παρακλή-
σεις τῶν Ἁγίων νά δώσει σ’ αὐτόν νά συµπληρώσει τά χρόνια γιά 
τήν σωτηρία του. Ὦ ξένε, βλέποντας στά προάστια τῆς πόλεως 
(Σερρῶν) τόν Ἱερό αὐτό Ναό, γνώριζε ὅτι εἶναι ὁ Ναός τῶν Ἁγίων 
Ἀναργύρων, πού κτίσθηκε λαµπρός ἐπί τῆς Ἀρχιερατείας τοῦ ξα-
κουστοῦ Χρύσανθου. Κατασκευάστηκε µέ τήν φροντίδα τοῦ Ἀθα-
νασίου, πού γεννήθηκε στήν δοξασµένη Ἤπειρο, γιά νά κτίσει λα-
µπρά ἔργα. 1817. Ἡ δεύτερη ἐπιγραφή στήν ἐξωτερική 
βορειοανατολική γωνία τοῦ Ναοῦ εἶναι ρυθµική ὁµοιοκατάληκτη 
σέ δεκατρεῖς στίχους καί γράφει: “Ο ΘΕΙΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ΩΚΟ-
ΔΟΜΗΘΗ ΦΑΙΔΡΟΣ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΠΑΝΥ ΜΕΤΕΚΟΣΜΗΘΗ 
ΥΠΕΡΘΕΝ ΝΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΠΡΟΜΥΘΙΑ ΥΠΕΡΜΑΧΙΑ ΓΕΝΝΑΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΟΝΟΥ ΚΛΕΙΝΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΛΟΝΤΟΣ ΘΕΙΟΥ ΖΗΛΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΔΑ-
ΠΑΝΗ ΝΑΟΥ Κ’ ΕΝΟΡΙΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ 
ΕΥΣΕΒΩΣ ΣΥΝΤΡΕΞΑΝΤΩΝ ΕΙΣ ΑΙΝΟΝ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ 
ΣΕΠΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΩ ΘΕΙΩΝ 
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ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΩΝ ΔΩΗ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΝΑΣ ΤΑΣ ΑΙΩΝΙ-
ΟΥΣ ΤΑΣ ΜΗΠΩ ΠΕΠΛΗΡΩΜΕΝΑΣ ΤΕ ΚΕΙΝΑΣ ΤΑΣ ΑΪΔΙΟΥΣ” 
ΕΝ ΕΤΕΙ ΧΙΛΙΟΣΤΩ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΣΤΩ ΔΕΚΑΤΩ ΤΕ ΕΒΔΟΜΩ ΕΠΙ 
ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΤΕ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΤΟΥ ΤΗΛΑΥΓΩΣ ΙΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΑ 
ΕΝ ΤΩ ΘΕΙΩ ΔΟΜΩ ΠΟΝΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ 
ΑΓΡΑΦΩΝ”.
Ἄγνωστο εἶναι πότε ἀκριβῶς κτίσθηκε ὁ Ναός. Ὁ Παπασυναδινός 
ἀναφέρει στό χρονικό του ὅτι τό 1619 «ὁ παπά κυρ Δηµήτριος ὁ κα-
στρινός ὁ Τζουκαλάριος εἶχε ἐνορίαν τούς Ἁγίους Ἀναργύρους». Ἡ 
πρώτη ἐπιγραφή γράφει ὅτι ἀνακαινίσθηκε τό 1817, ἐνῶ ἡ δεύτερη 
χρησιµοποιεῖ τήν συνηθισµένη διατύπωση «Ὠκοδοµήθη φαιδρός 
ἐκ βάθρων» πού ἀναγράφεται σέ κάθε γενική ἀνακαίνιση Ναοῦ. 
Ἡ χαµηλότερη ἀπό τόν δρόµο κατά τρία µέτρα στάθµη τοῦ δαπέ-
δου τοῦ Ναοῦ καί ἡ ἀποκάλυψη τῶν θεµελίων του σέ βάθος ἄλλων 
ὀκτώ µέτρων, εἶναι ἐνδείξεις ὅτι ὁ Ναός προϋπῆρχε, ἀλλά ἄγνωστο 
πότε καί πῶς, καταστράφηκε καί ξανακτίσθηκε πάνω στά ἴδια θε-
µέλια τό 1817. Μία δεύτερη ἐπιγραφή στόν νάρθηκα µᾶς πληροφο-
ρεῖ ὅτι µετά πενήντα ἀκριβῶς χρόνια (1817-1867) ὁ Ναός κάηκε καί 
ξανακτίσθηκε ἐκ θεµελίων τό 1867, στά χρόνια τῆς Ἀρχιερατείας 
τοῦ Σερρῶν Νεοφύτου καί τῆς ἐπιτροπείας τοῦ Χατζηκωνσταντί-
νου Χρυσάφη, µέ γενναῖες δαπάνες καί συνδροµές τῶν κατοίκων 
τῆς συνοικίας τοῦ Κατακονόζι.

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΙΨΕΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΤΕΠΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ 
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΚΥΡΙ-
ΟΥ ΗΜΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΦΙΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΙΑΣ ΚΥ-
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ΡΙΟΥ Χ(ΑΤΖΗ)ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ ΔΙΑ 
ΔΑΠ(ΑΝ)ΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ/
ΝΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΘΕΟΦΙΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕ 
ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ-
ΚΟΝΟΖΛΗΔΩΝ ΑΝΗ-
ΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ Ο 
ΠΕΡΙΚΑΛΗΣ ΟΥΤΟΣ ΙΕ-
ΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 
ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΩΝ ΤΟΥ 
ΤΩΝ ΘΕΟΣΕΒΩΝ ΚΤΙΤΟ-
ΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΑΙΜΝΗΣΤΩΝ. ΣΕΡ-
ΡΑΣ ΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 1867. 
Ὁ Ναός διασώθηκε ἀπό 
τήν πυρκαγιά τοῦ 1913 καί 
διατηρεῖται στή µορφή τῆς 
ἐπανοικοδοµήσεως τοῦ 
1867. 
Ἡ ἀποκατάστασή του τό 
1998, πού ἔγινε µέ τίς ἄο-
κνες προσπάθειες τοῦ ἐφη-
µερίου π. Φιλίππου Καρκάνη, ἀπεκάλυψε ὅτι ὁ κυρίως Ναός, εἶναι 
κτισµένος µέ πέτρα καί σειρές τούβλων, ἐνῶ ὁ νάρθηκας µόνο µέ 
τοῦβλα. Ξεχωρίζουν τά ἀνοίγµατα τῶν τεσσάρων εἰσόδων καί τῶν 
δεκατριῶν παραθύρων µέ τούς κιβωτιόσχηµους κυβόλιθους ἀπό 
µάρµαρο καί πωρόλιθους. Εἶναι ρυθµοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς, µέ 
σαµαρωτή ξύλινη στέγη, διαστάσεων 24Χ14 καί ὕψους 8µ. Στό µέ-
σον τῆς ὀροφῆς ἐσωτερικά δηµιουργεῖται χαµηλός τυφλός  τροῦλος, 
χωρίς νά προεξέχει τῆς στέγης. Ἔχει πλακόστρωτο δάπεδο καί 12 
κολόνες ὕψους 6 µέτρων. Τό ξύλινο ταβάνι ἔχει γεωµετρικά σχή-
µατα. Τό Ἅγιο Βῆµα ἔχει τρεῖς κόγχες. Ἡ τέταρτη µετατράπηκε σέ 
θύρα. Ἡ ἀκατέργαστη πλάκα τῆς Ἁγίας Τράπεζας φέρει ἱερά λεί-
ψανα ἀπό τόν ἐγκαινιασµό της καί τήν ἐπιγραφή “ΜΑΡΓΑΡΗΤΗ 
ΝΙΚΟΛΑ”. Τό τέµπλο εἶναι ξυλόγλυπτο, ἐπίχρυσο, λαϊκῆς τεχνο-
τροπίας τοῦ 1867, µέ τέσσερις σειρές εἰκόνων. Σύγχρονα ἔργα εἶναι 
ὁ ἐπισκοπικός θρόνος καί ὁ ἄµβωνας. Τά προσκυνητάρια, ἀναλόγια 
καί τά στασίδια ἀντικαταστάθηκαν. Ἔχει πέντε κρυστάλλινους πο-
λυελαίους καί τέσσερα µεγάλα µανουάλια (γιντέκια), δύο µαρµά-
ρινα καί δύο µπρούτζινα, µέ τήν ἐπιγραφή: ΗΚΟΔΟΜΗΘΙΣΑΝ ΤΑ 
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ΜΑΝΟΑΛΙΑ ΔΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΚΛΗΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΙΡΩΝ. 
ΣΕΡΡΑΣ 1871 ΕΠΗΤΡΟΠΕ-
ΒΩΝ ΔΕ Χ(ΑΤΖΗ)ΔΙΝΑΣ 
ΧΡΗΣΑΦΗ ΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙ-
ΟΥ ΔΙΑ ΧΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Δ΄ ΚΕΦΑΛΑ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΕΟΥ. 

Ὑπάρχει παρακαταθήκη  
τµηµάτων Ἱερῶν Λειψάνων 
ὀκτὼ  Ἁγίων τῆς Ἐκκλησί-
ας µας, τῶν Ἁγίων Κοσµᾶ 
καὶ Δαµιανοῦ, Ἁγίου Ἀθα-
νασίου ἐκ Χριστιανουπόλε-
ως, Ἁγίου Μοδέστου, Ὁσίου 
Ἰωάννου τῆς Ρίλα, Ὁσίου 
Εὐθυµίου τοῦ νέου, Ἁγίου 
Ἱεροµ. Ραφαὴλ τοῦ νεοφα-
νοῦς καὶ τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ 
τοῦ Ἰατροῦ τοῦ Ρώσου. 

Ἄξιος προσοχῆς εἶναι ὁ 
ἐντοιχισµένος στή βόρει-
απλευρά τοῦ Ναοῦ ἐπιτά-
φιος. Τό ἑξάγωνο, πενταό-

ροφο, εἴκοσι περίπου µέτρων κωδωνοστάσιο κατασκευάστηκε τό 
1892. Ἀπό τίς ἑκατό περίπου φορητές εἰκόνες τοῦ Ναοῦ τοῦ 19ου 
αἰώνα, ἀρκετές εἶναι ἀξιόλογες. Ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ ἀνα-
φέρεται στό ὑπέρθυρο ὡς ἑξῆς: «Ὁ παρών Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων 
καί θαυµατουργῶν Ἀναργύρων Κοσµᾶ καί Δαµιανοῦ, ἀνηγέρθη ἐκ 
βάθρων καί καθωραΐσθη διά ζωγραφιῶν ἀπό τοῦ ἔτους σωτηρίου 
1867 µέχρι τοῦ 1870 µηνί Ἀπριλίου 3 ἐπί τοῦ Πανιερωτάτου Μητρο-
πολίτου Σερρῶν κ. Νεοφύτου, διά κοινῆς µέν συνεισφορᾶς τῶν ἐνο-
ριτῶν Κατακοζινίου καί ἄλλων εὐσεβῶν Χριστιανῶν, δι’ ἀόκνου δέ 
προσπαθείας καί ἐπιµελοῦς ἐπιστασίας τοῦ ἐπιτροπεύοντος αὐτοῦ 
κ. Χατζηδίνα Χρυσάφου, διά χειρός δέ Χρίστου καί αὐταδέλφων 
αὐτοῦ Ἡσαΐου καί Κοσµᾶ”. 

Ὁ κυρίως Ναός εἶναι κατάγραφος µέ ἑκατοντάδες µορφές ἁγίων 
καί σύνθετες παραστάσεις τῆς Καινῆς Διαθήκης. Τό κατανυκτικό 
περιβάλλον τοῦ Ναοῦ, ἡ παλαιότητα τοῦ τέµπλου µέ τίς ἀρίστης 
τεχνοτροπίας φορητές εἰκόνες καί τήν θαυµάσια τοιχογραφία του 
µεταρσιώνουν τόν προσκυνητή. Κατά τά ἔτη 2004-2006 καθαρίσθη-
κε καί ἀποκαταστάθηκε αἰσθητικά τό ἐξαιρετικῆς τέχνης καί ὀµορ-
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φιᾶς ξυλόγλυπτο τέµπλο. 
Ἡ προσπάθεια γενικῆς συντήρησης – ἀνακαίνισης ἄρχισε νὰ 
πραγµατοποιεῖται ἀπὸ τὸ 1996, ἐπὶ ἐφηµερίας τοῦ ἱερέως  π. Φιλίπ-
που Καρκάνη, καὶ συνεχίζεται ἀκόµη. Ἀνεγέρθηκε ἐκ θεµελίων ὁ 
ἐξωνάρθηκας µὲ τρόπο ποὺ νὰ ἐναρµονίζεται ὀπτικὰ καὶ ἀρχιτε-
κτονικὰ µὲ τὸ ὑπάρχον κτίριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἀνακαινίστηκε ἐκ 
βάθρων τό προαύλιο, ἔγινε ἀποχέτευση ὄµβριων ὑδάτων καὶ ἀντι-
πληµµυρικὰ ἔργα καὶ κτίστηκε  τὸ παρεκκλήσι τῶν Ἅγ. Ραφαήλ, 
Νικολάου καὶ Εἰρήνης. Καθαρίστηκαν ἀπὸ τοὺς σοβάδες  καὶ ἁρµο-
λογήθηκαν τὸ καµπαναριό,  ἡ τοιχοποιία ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ 
καὶ ἐπισκευάστηκαν οἱ κολόνες καὶ  ἡ σκεπή. Τό ἔτος 2005 µέ προ-
τροπή καί ἐνθάρρυνση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου µας κ. Θεολόγου 
ἔγινε ὁ καθαρισµὸς καὶ ἡ συντήρηση τοῦ ἐπισκοπικοῦ θρόνου, τοῦ 
ἄµβωνα, τοῦ τέµπλου,  τῶν εἰκόνων καὶ ὅλων τῶν ἁγιογραφιῶν 
τῆς τοιχοποιίας καὶ τοῦ θόλου. Ἐπίσης, ἔγινε ἐπισκευὴ καὶ ἀποκα-
τάσταση τῶν ἀνοιγµάτων καί ἀντικατάσταση τῶν παραθύρων. 

Ὁ Ἱερὸς Ναός πανηγυρίζει µέ λαµπρότητα  τὴν 1η Νοεµβρί-
ου,  ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσµᾶ & Δαµιανοῦ  ἐκ τῆς Ἀσί-
ας,  τήν 1η Ἰουλίου, ἑορτή τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Κοσµᾶ & Δαµιανοῦ  
ἐκ τῆς Ρώµης καί τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίµου, ἑορτή τῶν Ἁγίων 
Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης. 

Πέραν τῶν τακτικῶν ἀκολουθιῶν τελεῖται ἀγρυπνία τήν παρα-
µονή τῆς ἑορτῆς ὅλων τῶν ἁγίων τῶν ὁποίων τά ἱερά Λείψανα ὁ 
Ἱερὸς Ναὸς ἔχει. Κάθε Δευτέρα  ἀπόγευµα, κατά τήν ὥρα πάντο-
τε τῆς ἑσπερινῆς ἀκολουθίας ὅλο τὸ χρόνο, τελεῖται παράκληση 
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσµᾶ καὶ Δαµιανοῦ & τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ 
τῆς  Λέσβου.  Ἱερό Εὐχέλαιο:  α) Μεγάλη Τετάρτη ἀπόγευµα στὸν 
ἱερὸ ναό.     β) Ὅποτε ζητηθεῖ ἀπό τούς ἐνορίτες εἰς τοὺς οἴκους των. 
Κάθε Σάββατο, στὶς 12.00 µ.µ πραγµατοποιοῦνται κατηχητικὲς συ-
νάξεις γιὰ παιδιὰ δηµοτικοῦ καὶ γυµνασίου. Κάθε Δευτέρα 10λεπτες 
ὁµιλίες  στὸ τέλος τῆς παρακλήσεως. Τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Τα-
µεῖο καί τό συσσίτιο ἀγάπης ἐκφράζουν τήν µέριµνα τῆς ἐνορίας γιά 
τούς ἀναξιοπαθοῦντες. Ἐπίσης πραγµατοποιοῦνται ἐπισκέψεις σέ 
φυλακές, τήν Πέµπτη τῆς Ἀπόκρεω.

Ἐφηµέριοι τοῦ Ναοῦ εἶναι οἱ: Πρωτοπρ. Φίλιππος Καρκάνης καί 
Σταυρ. Οἰκονόµος Παναγιώτης Καραµβαλάσης. Διεύθυνση: Δ. Μα-
ρούλη & Ἀναπαύσεως. Τηλ. 23210 25810. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Παλαιότερα ὁ βυζαντινός αὐτός 
Ναός τῶν Σερρῶν µνηµονευ-

όταν µόνον ὡς  Ναός τῆς Ἁγίας Μαρί-
νης. Ἀργότερα ἀφιερώθηκε καί στόν 
Ἅγιο Ἀντώνιο. Ἡ χρονολογία τῆς ἐπα-
νοικοδόµησής του, Μάρτιος 1826, εἶναι 
χαραγµένη σέ δύο µαρµάρινες ἀνάγλυ-
φες µέ σταυρό πλάκες. Ἄγνωστες εἶναι 
οἱ χρονολογίες τῆς ἀρχικῆς ἀνέγερσης, 
καθώς καί τῶν ἐπανοικοδοµήσεων καί 
τῶν ἀνακαινίσεων τοῦ Ναοῦ πρό τοῦ 
1826. Λέγεται ὅτι ὁ παλαιός βυζαντινός 
Ναός τῆς Ἁγίας Μαρίνης βρίσκονταν 
στήν ἴδια αὐλή, κοντά στό παραπόρτι 

τῶν τειχῶν τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, στή συνοικία Ζαπάρ Χανέ, στό 
νοµισµατοκοπεῖο, στό µέρος πού βρίσκεται σήµερα ὁ Ναός πρός 
τιµήν τῶν δύο Ἁγίων. 

Ἡ ὕπαρξη τοῦ παλαιότερου Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης ἐπιβεβαιώ-
θηκε τό 1977 µέ τήν ἀνεύρεση κτισµάτων ἀρχαιοτέρων Ναῶν, κατά 
τήν θεµελίωση τῶν πελµάτων ἀντικατάστασης τῶν δέκα ξύλινων 
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κιόνων τοῦ Ναοῦ µέ τσιµεντένιες.
Ἀνεκτίµητο θησαυρό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀποτελεῖ τό ἀδιάφθορο λεί-
ψανο τῆς δεξιᾶς χειρός τῆς ἁγίας Μεγαλοµάρτυρος Μαρίνης πού 
φυλάσσεται στόν Ἱερό Ναό ἀπό αἰῶνες. 

Στήν ἐνορία καί ὑπό τήν κα-
θοδήγηση τῶν ἐφηµερίων τοῦ 
Ναοῦ ἐπιτελεῖται ἕνα ἰδιαιτέ-
ρως ἀξιόλογο πνευµατικό καί 
φιλανθρωπικό ἔργο. 
 Στόν ἐνοριακό Ἱ. Ναό 
τῶν Ἁγ. Ἀντωνίου καί Μαρίνης 
ἀνήκουν καί τά ἱερά 
παρεκλήσια τῆς Ἁγίας 
Φωτεινής, τῶν Ἁγίων 
Ἀθανασίου καί Εὐφροσύνης 
καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
Ἁκροπόλεως. 
Εἰδικότερα γιά τό τελευταῖο 
αὐτό παρεκκλήσιο ἀξίζει νά 
ἀναφερθεῖ ὅτι µνηµονεύεται 
γιά πρώτη φορά το 1339. Ἀπό 
αὐτό συνάγεται ὅτι εἷναι 
κτίσµα παλαιότερο. 
 Τό ἱερό παρεκκλήσιο του 
Ἁγίου Νικολάου, γιά τό ὁποῖο 
ὑπάρχουν ἀναφορές καί ἀπό 
ξένους περιηγητές  (Cousin-
ertis) εἷναι ἀρχιτεκτονικά 
τρίκογχος µονόκλιτος Ναός 
µέ τροῦλο. Ἀναστηλώθηκε ἐκ 
βάθρων στό χρονικό διάστηµα 
ἀπό τό 1935-1948 καί ἔκτοτε 
λειτουργεῖ ἀνελλιπῶς κάθε 
Κυριακή καί ἀποτελεῖ 

πραγµατικό στολίδι καί γιά τήν Ἐκκλησία µας καί γιά τήν πόλη 
τῶν Σερρῶν. Ἑορτάζει στις 6 Δεκεµβρίου στή µνήµη τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου.
Ἐφηµέριοι τοῦ Ἱ. Ναοῦ εἶναι οἱ: Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης 
Κουτσίδης, Σταυρ. Οἰκονόµος Νικόλαος Κόρµπος καί ὁ πρεσβ. Ρα-
φαήλ Λίγδας. Διεύθυνση: Ἐθν. Ἀντιστάσεως & Ἁγίου Ἀντωνίου. 
Τηλ. 23210 23078. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
     

Μία ἀπό τίς νεώτερες ἐνορίες  τῆς πόλης µας εἶναι τοῦ Ἁγίου 
Δηµητρίου. Ἡ ζωή της ξεκινᾶ τό 1934, ὅταν  ἀποφασίστηκε ἡ 

ἵδρυσή της ἀπό τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς. Τό 1956  ἄρχισε  νά  
κτίζεται ὁ Ναός καί δύο χρόνια µετά ἐγκαινιάστηκε στίς 7-9-1958 
ἀπό τόν µακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν Κωνσταντῖνο Μεγγρέλη. 
Κτίστηκε ἐξ ὁλοκλήρου µέ δαπάνες τοῦ ἀειµνήστου Γεωργίου Με-
ταξᾶ. Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, προστέθηκε ὁ νάρθηκας 
καί ἔγιναν οἱ πρῶτες τοιχογραφίες στό ἅγιο βῆµα ἀπό τόν Ἀθηναῖο 
ἁγιογράφο Δ. Κεντάκα. Λίγο ἀργότερα ἀπέκτησε ἡ ἐνορία παρεκ-
κλήσιο ἀφιερωµένο στόν νεοφανῆ ἅγιο Νεκτάριο τό ὁποῖο ἐγκαινί-
ασε στίς 9-11-1966 ὁ µακαριστός Μητροπολίτης Σερρῶν 
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Κωνσταντῖνος Καρδαµένης, τήν δέ κτητόρισσά του, κ. Ἀναστασία 
Ἀδαµούση, ἔκειρε µοναχή µέ τό ὄνοµα Νεκταρία. Τήν ἴδια ἐποχή 
ἀπέκτησε ὁ Ναός τήν ἐνοριακή του αἴθουσα καί µέ τή Χάρη τοῦ 
Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου Δηµητρίου ἡ ἐνορία ἀρχίζει νά 
ἔχει πλούσια δράση µέ πρωτοπόρο τόν ταπεινό ἐφηµέριό της π. Δη-
µήτριο Γκιζόπουλο, ὁ ὁποῖος ἀναλώνεται στήν διακονία της, τόσο 
µέ τήν ἐφηµεριακή του ἰδιότητα ὅσο και αὐτήν τοῦ πνευµατικοῦ. 
Στό ἔτος 1971 ἡ ἐνορία ἀπέκτησε τό πρῶτο στήν πόλη ἐνοριακό φι-
λόπτωχο συµβούλιο τό ὁποῖο  µέ ἐνθουσιασµό κινοῦνταν στήν ἐνο-
ρία προσπαθώντας νά βρίσκεται κοντά στόν κάθε ἐνορίτη πού χρει-
αζόταν βοήθεια. Ἀκόµη ἀπό τούς πρώτους χρόνους τῆς ζωῆς τῆς 
ἐνορίας, λειτουργοῦν κατηχητικά σχολεῖα µέ συµµετοχή µεγάλου 
ἀριθµοῦ παιδιῶν. Μεταξύ 1982 καί 1986 κυκλοφόρησε  τό περιοδικό 
τῆς ἐνορίας µέ τό ὄνοµα «Ἐνοριακό» καί µοιραζόταν δωρεάν στούς 

ἐνορίτες καί φίλους τῆς ἐνορίας. 
Στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 
τό παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Νε-
κταρίου ἀνακαινίστηκε ἐκ βά-
θρων καί οἱ ἐργασίες διήρκεσαν 
δεκαοκτώ µῆνες. Τήν ἴδια ἐποχή 
ἡ ἐνορία ἐπιχείρησε νά ὀργανώ-
σει κατασκήνωση, µία φορά στό 
µοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἠλία 
στό Ἅγιο Πνεῦµα καί µία φορά 
στό καταφύγιο τοῦ ὀρειβατικοῦ 
συλλόγου στόν Λαϊλιά. Τήν ἴδια 
περίοδο ὀργανώθηκε τό ἐνορια-
κό φιλόπτωχο ταµεῖο καί ἄρχισε 
νά λειτουργεῖ τό συσσίτιο ἀγά-
πης µέ συνεχῆ καί οὐσιαστική 
λειτουργία µέχρι καί σήµερα. 
Τό 1997 διοργανώθηκε ἀπό τήν 
ἐνορία τό πρῶτο τριήµερο συνά-
ντησης καί ἐπικοινωνίας νέων 
ἀπό ἐνορίες τῆς βορείου Ἑλλά-
δος πού συνεχίστηκε ἀνά διετία 
µέχρι τό 2007. Ὁ ἀριθµός τῶν 
ἐνοριτῶν ἄρχισε νά µεγαλώνει 
σηµαντικά καί ἔτσι προέκυψε 
θέµα χωρητικότητος τοῦ ναοῦ. 
Τόν  Μάρτιο τοῦ 1999   ὁ µακα-
ριστός  Μητροπολίτης Μάξιµος 
ἐτέλεσε τόν ἁγιασµό ἔναρξης 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
     

Μία ἀπό τίς νεώτερες ἐνορίες  τῆς πόλης µας εἶναι τοῦ Ἁγίου 
Δηµητρίου. Ἡ ζωή της ξεκινᾶ τό 1934, ὅταν  ἀποφασίστηκε ἡ 

ἵδρυσή της ἀπό τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς. Τό 1956  ἄρχισε  νά  
κτίζεται ὁ Ναός καί δύο χρόνια µετά ἐγκαινιάστηκε στίς 7-9-1958 
ἀπό τόν µακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν Κωνσταντῖνο Μεγγρέλη. 
Κτίστηκε ἐξ ὁλοκλήρου µέ δαπάνες τοῦ ἀειµνήστου Γεωργίου Με-
ταξᾶ. Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, προστέθηκε ὁ νάρθηκας 
καί ἔγιναν οἱ πρῶτες τοιχογραφίες στό ἅγιο βῆµα ἀπό τόν Ἀθηναῖο 
ἁγιογράφο Δ. Κεντάκα. Λίγο ἀργότερα ἀπέκτησε ἡ ἐνορία παρεκ-
κλήσιο ἀφιερωµένο στόν νεοφανῆ ἅγιο Νεκτάριο τό ὁποῖο ἐγκαινί-
ασε στίς 9-11-1966 ὁ µακαριστός Μητροπολίτης Σερρῶν 
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τῶν ἔργων ἐπέκτασης τοῦ Ναοῦ, τά ὁποῖα ὁλοκληρώθηκαν σέ τρία 
χρόνια, καί ἔτσι διπλασιάστηκε ὁ χῶρος τοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπέκτη-
σε ταυτόχρονα καί βοηθητικούς χώρους. Μέ τήν ἐπέκταση ἄλλαξε 
ὁ ρυθµός τοῦ Ναοῦ καί ἔγινε πεντάκλιτος βασιλική µετά τρούλου.

Τήν ἐποχή αὐτή ἀπέκτησε ὁ Ναός τέσσερες µεγάλες εὐλογίες. 
Ἱερά Λείψανα τῶν: ἁγίου Δηµητρίου, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου 
καί ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρµακολυτρίας, καθώς καί ἀντίγραφο 
τῆς Ἱερᾶς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Φοβερᾶς Προστασίας. Τό 1999 
ἔγινε πραγµατικότητα ἡ λειτουργία ἐκκλησιαστικῶν κατασκηνώ-
σεων στή Χρυσοπηγή Σερρῶν, ὑπό τό ὄνοµα Χριστοῦ Πηγή. Στήν 
κατασκήνωση φιλοξενοῦνται κάθε χρόνο 220 παιδιά κάθε ἡλικίας. 
Τόν Σεπτέµβριο τοῦ 2008 γιορτάσθηκε µέ λαµπρότητα ἡ πεντηκο-
στή ἐπέτειος τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ µέ µιά σειρά ἀκολουθιῶν καί 
ἄλλων ἐκδηλώσεων  καί µέ τήν ἰδιαίτερη εὐλογία τῆς παραµονῆς 
τοῦ Τιµίου Ξύλου, προερχοµένου ἀπό τήν Ἱερά Μονή Κουτλουµου-
σίου Ἁγίου Ὄρους, γιά µία ἑβδοµάδα. Στηριζοµένη δέ στή χάρη τοῦ 
Θεοῦ, στίς πρεσβεῖες τῆς  φοβερᾶς προστασίας καί τοῦ Ἁγίου Δη-
µητρίου, καθώς καί στήν εὐχή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου καί πατέρα 
µας κ. Θεολόγου, ἡ ἐνορία τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου συνεχίζει τήν πο-
ρεία της µέσα στόν χρόνο,  προσδοκώντας τά ἔσχατα, τήν ἀνάστα-
ση τῶν νεκρῶν καί τήν ζωήν στόν µέλλοντα αἰώνα.

 Τό πρόγραµµα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἐµπλουτίζεται µέ 
τήν παράκληση τοῦ ἁγίου Νεκταρίου (Πέµπτη ἀπόγευµα) καί τήν 
ἀγρυπνία (κάθε µήνα). Ἐπίσης µέ τό µυστήριο τοῦ Εὐχελαίου στίς 
23 Ὀκτωβρίου καί τήν πρώτη Κυριακή τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. 

Ἡ µέριµνα τῆς ἐνορίας γιά τήν νεότητα ἐκτός ἀπό τίς κατα-
σκηνώσεις ἐκδηλώνεται καί µέ τήν λειτουργία κατηχητικῶν σχο-
λείων. Ἐπιπλέον οἱ νέοι ἔχουν τήν δυνατότητα νά ψυχαγωγηθοῦν 
στούς χώρους τῆς ἐνορίας τά Σαββατοκύριακα συµµετέχοντας στό 
ἀρχονταρίκι ἤ ἀπασχολούµενοι στό ἐργαστήρι πληροφορικῆς καί 
internet καί παρακολουθώντας µαθήµατα φωτογραφίας. Συνάξεις 
πνευµατικῆς οἰκοδοµῆς γίνονται καί γιά µεγαλύτερες ἡλικίες. Σέ 
εὐρύτερο κύκλο ἡλικιῶν ἀπευθύνεται γιά τήν τροφοδότησή της ἡ 
τράπεζα αἵµατος τῆς ἐνορίας, καθώς καί ἡ ὁµάδα διακονίας γιά 
τήν συµπαράσταση σέ ὑπερήλικες καί µοναχικούς ἐνορίτες. Τέλος 
ὀργανώνονται ἐπισκέψεις σέ φυλακές. 

Ἐφηµέριοι τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Χρῆστος Μάν-
θος καί ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Ἰωάννης Πάππος. Διεύθυνση: Ἐµµ. 
Παπᾶ 18. Τηλ. 23210 23721. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

Ὁ Ἱερός Ναός εἶναι κτισµένος πάνω σέ λόφο στήν Ἄνω Καµενί-
κια Σερρῶν. Κτίσθηκε τό 1836 σέ ἀνάµνηση τοῦ θαύµατος τῆς 

σωτηρίας τῶν κατοίκων τῶν Σερρῶν ἀπό τήν σφαγή πού προγραµ-
µάτισαν οἱ Τοῦρκοι στίς Σέρρες, στήν γιορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Θεολόγου, στίς 8 Μαΐου 1821, γιά νά ἐκδικηθοῦν τόν ἀρχηγό 
τῆς ἐπαναστάσεως τῆς Χαλκιδικῆς Σερραῖο Ἀρχιστράτηγο Ἐµµα-
νουήλ Παπά. Ὁ Μεχµέτ Μπέης διαφώνησε µέ τά φρικτά σχέδια 
τῶν ὁµοθρήσκων του Τούρκων καί γιά νά σώσει τόν φίλο του Πα-
παϊωάννη Σακελλάριο, τοῦ ἀποκάλυψε τό µυστικό. Ὁ τότε Μητρο-
πολίτης Σερρῶν Χρύσανθος ἔλαβε δραστικά προληπτικά µέτρα καί 
διαµαρτυρήθηκε ἔντονα στόν Καϊµακάµη τῆς πόλεως καί τόν ἔπει-
σε νά ἀποτρέψει µέ κάθε τρόπο τή σφαγή. Ἀπό ὁλόκληρη τήν πόλη 
σφαγιάστηκαν µόνο τέσσερα ἄτοµα. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ 
Θεολόγος θεωρήθηκε προστάτης καί σωτήρας τῆς πόλεως. 

Σέ ἀνάµνηση τοῦ παραπάνω γεγονότος οἱ Καµενικιῶτες ἔκτισαν 
µέ δάνειο τό 1836 τόν Ναό πρός τιµήν του. Ἐπειδή πιέζονταν τροµε-
ρά ἀπό τούς δανειστές τους, ἡ Μονή τοῦ Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν 
ἀνέλαβε νά ἐξοφλήσει τό χρέος τῶν 55.000 γροσίων τό 1844, ἀλλά 
ὑπήγαγε τό Ναό στή δικαιοδοσία της. Οἱ Καµενικιῶτες µετάνιω-
σαν καί ζήτησαν µετά ἀπό λίγο νά τούς ἐπιστραφεῖ ὁ Ναός, κάτι 
πού ἔγινε, ἀφοῦ πρῶτα ἐπέστρεψαν στήν Ἱερά Μονή τό ποσό πού 
εἶχε καταβάλει. 
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Ὁ Ναός εἶναι ρυθµοῦ τρίκλιτης βασι-
λικῆς µέ σαµαρωτή ξύλινη τετράρρι-
χτη στέγη. Τό 1919 ἐπεκτάθηκε κατά 
πέντε µέτρα. Προστέθηκε ὁ γυναικω-
νίτης σέ σχῆµα Π καί τό κωδωνοστά-
σιο. Τό ξύλινο πάτωµα τοῦ γυναικω-
νίτη ἀντικαταστάθηκε ἀπό µπετόν 
τό 1980. Στίς ὀκτώ ἀρχικές ξύλινες 
κολόνες προστέθηκαν ἄλλες τέσσε-
ρις ἀπό µπετόν. Τό 1957 κτίσθηκε στή 
νότια πλευρά τό µακρυναρίκι καί τό 
1966 προστέθηκε σέ αὐτό ἡ κουζίνα 
µέ τό σκευοφυλάκιο καί κλείσθηκε 
µέ τζαµαρία ὁ νάρθηκας καί τό γρα-
φεῖο. Τό δάπεδο καί ἡ στέγη ἐπισκευ-

άστηκαν καί ἀντικαταστάθηκαν τό 1968. Τό ἀρχικό καλλιτεχνικό 
ξύλινο ταβάνι παρέµεινε ἄθικτο. 
Ὁ Ναός διαθέτει δύο εἰσόδους ἀπό δυτικά καί νότια καί φωτίζεται 
ἀπό δεκαοχτώ παράθυρα. Τό 1998 ἀνεγέρθηκε αἴθουσα δεξιώσεων 
βορειοδυτικά τοῦ Ναοῦ. Στό Ἱερό Βῆµα, ἐκτός ἀπό τήν κεντρική µε-
γάλη κόγχη, ὑπῆρχαν ἄλλες πέντε µικρές. Ἡ µονόστυλη κτιστή 
µαρµάρινη Ἁγία Τράπεζα, λόγω τῆς ἀνυψώσεως τοῦ δαπέδου, ἔγι-
νε τετράστυλη διώροφη. Τό ξύλινο τέµπλο παραµένει τό ἴδιο µέ 

πρόσθετη ἐσωτερική ἐπένδυ-
ση. Φέρει τρεῖς σειρές εἰκόνων, 
δώδεκα µεγάλων κάτω καί σα-
ράντα τεσσάρων µικρῶν ἐπά-
νω. Ἀρκετές εἶναι φθαρµένες 
καί φέρουν τήν χρονολογία 
1836. Παλαιότερες τοιχογρα-
φίες εἶναι στό χῶρο τῆς προ-
σκοµιδῆς ἡ Ἀποκαθήλωση καί 
πάνω ἀπό τούς κίονες τοῦ µε-
σαίου κλίτους οἱ Εὐαγγελιστές 
καί οἱ Προφῆτες Μωυσῆς, Δα-
βίδ, Σολοµών καί Ἠλίας. Ἡ 
Πλατυτέρα τῆς κόγχης τοῦ 
Ἁγίου Βήµατος εἶναι ἔργο τοῦ 
Κ. Κωτικώστα (1971). Οἱ ἄλλες 
ὀγδόντα καί πλέον τοιχογρα-
φίες εἶναι σύγχρονα ἔργα τοῦ 
Τερπνιώτη ἁγιογράφου Νικο-
λάου Γκόλα (1992). Ὁ ἄµβω-
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νας, ὁ ἐπισκοπικός θρόνος, τά προσκυνητάρια, τά ἀναλόγια καί τά 
στασίδια εἶναι ξυλόγλυπτα, καλλιτεχνικά ἔργα σερραϊκοῦ ἐργα-
στηρίου, κατά τά ἔτη 1988-91. Ἀξιόλογα κειµήλια τοῦ Ναοῦ ἀπό τόν 
19ο αἰώνα εἶναι οἱ φορητές εἰκόνες, ὁ χρυσοκέντητος ἐπιτάφιος καί 
ἱερά σκεύη. Στήν ἐνορία ὑπάγεται καί τό ἐξωκκλήσι τῆς Ἁγίας Βαρ-
βάρας, πού βρίσκεται στά δυτικά τοῦ Ἐθνικοῦ Σταδίου, πέραν τοῦ 
χειµάρρου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Εὐάγγελος Ἀνα-
στασίου. Διεύθυνση: Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου 1. Τηλ. 23210 25445.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

Ἀπό τήν στιγµή πού ἀναθερµάνθηκε 
στή µνήµη τοῦ χριστεπωνύµου πληρώ-

µατος τῆς τοπικῆς µας Ἐκκλησίας τό ὑπέρ 
τοῦ Χριστοῦ ἔνδοξο µαρτύριο τοῦ Ἁγίου «οἱ 
Σερραῖοι τῇ δόξῃ σου, ἐπαγαλλιῶνται Νι-
κήτα ἔνδοξε διά τοῦτο καί προστρέχουσι, 
θερµοτάτῃ πίστει τῇ σῇ χάριτι». Ἡ ἀγάπη 
τῶν Σερραίων γιά τόν Ἅγιο παρεκίνησε τόν 
µακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρί-
της Κωνσταντῖνο (Καρδαµένη) νά φέρει ἀπό 
τό Ἁγιώνυµο Ὄρος στήν πόλη τῶν Σερρῶν, 
µετά ἀπό σύντονες προσπάθειες, τεµάχιο 
ἀπό τό λείψανο τοῦ Μάρτυρα, τό ὁποῖο ἀπο-

θησαύρισε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παµµεγίστων Ταξι-
αρχῶν, ἑνώνοντας ἔτσι µυστικά τόν τόπο τοῦ µαρτυρίου τοῦ Ἁγίου 
(µαρτύρησε πολύ κοντά στόν Ἱερό Μητρ. Ναό) µέ τήν καλύβη τῆς 
Ἁγίας Τριάδος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπου µόνασε ὁ Ἅγιος Νικήτας. 
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Ὁ µακαριστός Μητροπολίτης Μάξιµος καθιέρωσε ἀπό τό 1987 ἡ 
πόλη τῶν Σερρῶν νά ἑορτάζει τήν ἁγία ἄθληση τοῦ Ἱεροµάρτυρα 
τήν Κυριακή τοῦ Θωµᾶ. Παράλληλα κινήθηκε δραστήρια γιά τήν 
ἀνέγερση φερωνύµου Ναοῦ. 

Πρῶτο βῆµα πρός τήν κατεύθυνση ἀνεγέρσεως Ναοῦ ἀφιερωµένου 
στόν Νεοµάρτυρα Νικήτα ἦταν ἡ ἵδρυση στίς 25 Μαΐου 1994 τῆς ἐνο-
ρίας τοῦ ἁγίου Νικήτα καί στίς 10 Νοεµβρίου 1996 τέθηκε ὁ θεµέλιος 
λίθος. Μετά ἀπό δύο περίπου χρόνια, τήν Κυριακή τοῦ Θωµᾶ τοῦ 
1998 ἔγινε ὁ ἐπίσηµος ἁγιασµός στόν ἡµιυπόγειο χῶρο τοῦ Ναοῦ καί 
ἡ πρώτη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. Τήν ἴδια ἡµέρα µεταφέρθηκε 
στό Ναό ἀπό τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παµµεγίστων Ταξι-
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αρχῶν τό τίµιο λείψανο τοῦ Ἁγίου. Ἡ ἀγάπη τοῦ χριστεπωνύµου 
πληρώµατος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν πρός τόν προστάτη τους 
Ἅγιο Νικήτα ἦταν ἡ ἀγαθή δύναµη πού στάθηκε ἀρωγός στίς προ-
σπάθειες τῶν ἁρµοδίων γιά τήν ἀνέγερση τοῦ κυρίως Ναοῦ. Οἱ ἐργα-

σίες ἀνοικοδόµησης ἄρχισαν 
τόν Μάρτιο τοῦ 1999. Ὅµως, ἡ 
αἰφνίδια κοίµηση τοῦ µακαρι-
στοῦ Μητροπολίτου κυροῦ 
Μαξίµου βρῆκε τόν κυρίως 
Ναό σέ ἡµιτελῆ κατάσταση. 
Ἔκτοτε καί µέσα σέ ἑνάµισυ 
περίπου χρόνο, µέ τίς πρε-
σβεῖες τοῦ Ἁγίου, τίς ἄοκνες 
προσπάθειες τοῦ Σεβασµιω-
τάτου Μητροπολίτου κ. Θεο-
λόγου, τήν ἀγάπη τοῦ λαοῦ 
τοῦ Θεοῦ, τό ἐνδιαφέρον τοῦ 
ἐφηµερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί 
τῆς Ἐκκλ. Ἐπιτροπῆς ὁλοκλη-
ρώθηκαν ἡ ἐξωτερική λιθεπέν-
δυση τοῦ Ναοῦ, τά ἐσωτερικά 
ἐπιχρίσµατα, ὁ ὑδροχρωµατι-
σµός, ἡ ἐπίστρωση τοῦ δαπέ-
δου µέ µάρµαρο, ἡ ἠλεκτροµη-
χανολογική ἐγκατάσταση, ἡ 
τοποθέτηση κλιµατισµοῦ, ἡ 
τοποθέτηση περίτεχνου ξυλό-
γλυπτου τέµπλου καί βαρύτι-
µων πολυελαίων, ἐνῶ βρίσκε-
ται σέ ἐξέλιξη ἡ ἁγιογράφησή 
του µέ ὡραιότατες τοιχογρα-
φίες βυζαντινῆς τεχνοτροπί-
ας. 
Στίς 27 Φεβρουαρίου 2005 ὁ Σε-
βασµιώτατος Μητροπολίτης 
Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολό-

γος τέλεσε πανηγυρικά τά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐνῶ τά ἐγκαί-
νια τοῦ περικαλλοῦς Ναοῦ πραγµατοποιήθηκαν µέ κάθε λαµπρότη-
τα καί µέ τήν συµµετοχή πλειάδος Ἀρχιερέων  τήν 3η Μαΐου τοῦ 2008 
µέ εὐκαιρία τήν συµπλήρωση 200 χρόνων ἀπό τήν µακαρία ἄθληση 
τοῦ ἁγίου (1808-2008). Ὁ Ἱερός  Ναός τοῦ Ἁγίου Νικήτα, συµπολιού-
χου Σερρῶν εἶναι σταυροειδής µέ τροῦλο καί ἔχει δύο παρεκκλήσια, 
ἀφιερωµένα τό πρῶτο στόν Ἅγιο Γεώργιο καί τήν Ἁγία Μελποµένη 

Ὁ µακαριστός Μητροπολίτης Μάξιµος καθιέρωσε ἀπό τό 1987 ἡ 
πόλη τῶν Σερρῶν νά ἑορτάζει τήν ἁγία ἄθληση τοῦ Ἱεροµάρτυρα 
τήν Κυριακή τοῦ Θωµᾶ. Παράλληλα κινήθηκε δραστήρια γιά τήν 
ἀνέγερση φερωνύµου Ναοῦ. 

Πρῶτο βῆµα πρός τήν κατεύθυνση ἀνεγέρσεως Ναοῦ ἀφιερωµένου 
στόν Νεοµάρτυρα Νικήτα ἦταν ἡ ἵδρυση στίς 25 Μαΐου 1994 τῆς ἐνο-
ρίας τοῦ ἁγίου Νικήτα καί στίς 10 Νοεµβρίου 1996 τέθηκε ὁ θεµέλιος 
λίθος. Μετά ἀπό δύο περίπου χρόνια, τήν Κυριακή τοῦ Θωµᾶ τοῦ 
1998 ἔγινε ὁ ἐπίσηµος ἁγιασµός στόν ἡµιυπόγειο χῶρο τοῦ Ναοῦ καί 
ἡ πρώτη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. Τήν ἴδια ἡµέρα µεταφέρθηκε 
στό Ναό ἀπό τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παµµεγίστων Ταξι-
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καί τό δεύτερο στόν Ἅγιο Εὐστάθιο. 
Παράλληλα µέ τήν συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, 
τό ἁγιαστικό δηλαδή καί λειτουργικό ἔργο, καταβάλλονται φιλότι-
µες προσπάθειες γιά τόν πνευµατικό καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ 
τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου µελέτης Ἁγίας 
Γραφῆς. Στά πλαίσια τῆς φιλανθρωπικῆς δραστηριότητας τῆς ἐνο-
ρίας ὑπάρχει µέριµνα γιά τήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τῶν ἀπόρων 
καθώς καί τήν πνευµατική στήριξη δοκιµαζοµένων ἀδελφῶν. Κατά 
τήν περίοδο τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων τελεῖται σα-
ρανταλείτουργο. Πραγµατο ποιοῦνται ποιµαντικές ἐπισκέψεις µέ 
τούς ἐνορίτες σέ σωφρονιστικά καί νοσηλευτικά ἱδρύµατα, καθώς 
καί γηροκοµεῖα. Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος 
Ἀναστάσιος Καµπουρίδης. Διεύθυνση: Χ. Τρικούπη 71. Τηλ. 23210 
39381. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Ὁ  Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Παντελεήµονος Σερρῶν βρίσκεται 
στή δυτική πλευρά τῆς ἀκροπόλεως ἔξω ἀπό τά τείχη τῆς 

πόλεως. Εἶναι ἄγνωστο πότε πρωτοκτίστηκε. Σέ ἱστορικές πηγές 
ἀναφέρεται ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 12ου αἰώνα λειτουργοῦσε ὡς Ναός 
τοῦ βυζαντινοῦ νεκροταφείου τοῦ Ἁγίου Παντελεήµονος. Αὐτό 
ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τίς παλαιές εἰκόνες πού βρέθηκαν τό 1892 στό 
Ναό α) τῆς Θεοτόκου «ΜΗΡ ΘΟΥ, Η ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ» 
καί β) τοῦ Χριστοῦ µέ τήν ἐπιγραφή «ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ 
ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΖΛΛΣ(1628)». 
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Τό ἔτος 1202 ὁ Ἱερός Ναός καταστράφηκε ἀπό τόν τσαρίσκο τῶν 
Βουλγάρων Ἰωαννίτση, τόν ἐπονοµαζόµενο Σκυλογιάννη, ἐνῶ 
ἀνακαινίσθηκε ἐκ βάθρων τό 1738 καί τό 1838. Σύµφωνα µέ ἐνεπί-
γραφες πλάκες τῆς Ρωµαϊκῆς καί Βυζαντινῆς ἐποχῆς, κτίστηκε στό 
χῶρο τοῦ ρωµαϊκοῦ καί στή συνέχεια βυζαντινοῦ νεκροταφείου τῆς 
πόλεως τῶν Σερρῶν. Ἀπό τήν ρωµαϊκή ἐποχή βρέθηκε µία ἐνεπί-
γραφη ἐπιτύµβια πλάκα µέ ἀνάγλυφη ροζέτα καί ἡµικυκλικό στε-
φάνι πού φέρει τήν ἐπιγραφή «ΜΩΜΩ ΔΙΟΝΥΣΙΩ ΤΩ ΑΝΔΡΙ 
ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ». Ἡ ἐπιτύµβια πλάκα τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς 
εἶχε τήν ἐπιγραφή « ΜΝΗΣΘΗΤΙ- ΚΡ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΣΟΥ ΛΑΖΑ-
ΡΩΝ ΠΤΡ». 

Τό 1913 οἱ Βούλγαροι καί πάλι πυρπόλησαν τό Ναό µέ ἀποτέλε-
σµα νά καεῖ σχεδόν ὅλος ἐκτός ἀπό τήν κεντρική ἁψίδα. Ἐπανοι-
κοδοµήθηκε πάνω στά θεµέλια τοῦ παλαιοῦ βυζαντινοῦ Ναοῦ τό 
1935 µετά ἀπό πρωτοβουλία µιᾶς ἐπιτροπῆς γυναικῶν πού ἀποτε-
λοῦνταν ἀπό τίς κ. Γούναρη Ἀσηµίνα, Ζωγράφου Μαρίκα,  Κακα-
βούτη Θεοδώρα καί Κικοπούλου Εὐθαλία. Ἡ ἐπανοικοδόµηση τοῦ 
Ναοῦ ὁλοκληρώθηκε τό 1950. Ξανακτίστηκε σέ βυζαντινό ρυθµό 
τρίκλιτης βασιλικῆς µέ σαµαρωτή δίρριχτη κεραµοσκεπή στέγη µέ 
ἕξι ζεύγη ξυλίνων ἐπικαλυµµένων κιόνων. Τό Ἱερό Βῆµα εἶναι πο-
λύκογχο. Ἐκτός τῆς µεγάλης κόγχης ἔχει ἄλλες µικρότερες γιά τήν 
προσκοµιδή, τό σκευοφυλάκιο κ.λ.π. 
Ὁ Ναός µετά τήν ἐπανοικοδόµησή του λειτουργοῦσε ὡς παρεκκλή-
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σιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Μεγάλων Ταξιαρχῶν. Τό 1984 
προτάθηκε νά γίνει ἐνοριακός. Κατόπιν συντονισµένων ἐνεργειῶν 
ὑπογράφηκε ἀπό τόν τότε Πρόεδρο τῆς Δηµοκρατίας τό ὑπ’ ἀριθµ. 
14 / 22-1-1985 διάταγµα. Ὁ Ναός ἐγκαινιάστηκε ἀπό τόν Μητροπο-
λίτη Μάξιµο στίς 28 Σεπτεµβρίου τοῦ 1986. Ἀπό τό 1986 καί µετά 
ἔγιναν βελτιωτικές ἀνακαινίσεις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἀνεγέρθηκε ἡ 
αἴθουσα, τό γραφεῖο καί ἡ ἀποθήκη, δηµιουργήθηκε λεβητοστάσιο 
καί ἐγκαταστάσεις ὑγιεινῆς, πλακοστρώθηκε καί περιφράχθηκε ὁ 
αὔλειος χῶρος, ἀνακαινίστηκε προϋπάρχουσα βρύση ἀπό τό 1900, 
ἐπιπλώθηκε καί ἁγιογραφήθηκε ἀπό τόν Σπυρίδωνα Δροῦµπο, 
ἀνακατασκευάστηκε τό τέµπλο, ἀντικαταστάθηκε ἡ σκεπή καί 
κεραµοσκεπάστηκε ὁ νάρθηκας. Ἐπίσης κτίσθηκε τό ἱερό ναΰδριο 
τοῦ «Ἀθανάτου Σωτῆρος Χριστοῦ». Τέλος ἀνεγέρθηκε τό ἱερό πα-
ρεκκλήσιο «Ὁ Χριστός ἐν τῇ φυλακῇ» πίσω ἀπό τό Ἱερό Βῆµα, διότι 
παλαιότερα δίπλα στόν Ἅγιο Παντελεήµονα ὑπῆρχε κοιµητηρια-
κός Ναός µέ αὐτή τήν ὀνοµασία. Τό καµπαναριό ἀνεγέρθηκε τό 
1961 µέ δωρεά τοῦ Κατσαρίδη Γ. 

Στόν Ἱερό Ναό ὑπάρχουν τά ἑξῆς ἱερά κειµήλια:

1. Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορος τοῦ ἔτους  1885.
2. Εὐαγγέλιο βελούδινο ἀργυρό τοῦ ἔτους 1811.
3. Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἔτους 1879.
4. Ἁγιοπότηρον. 

Θεία Λειτουργία τελεῖται κάθε Κυριακή καί κάθε ἑορτή. Λει-
τουργεῖ ἐνοριακό φιλόπτωχο ταµεῖο. Στόν Ἱερό Ναό ὑπάγονται τά 
κάτωθι παρεκκλήσια: 1. Τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Συµεών 
τοῦ Στυλίτου καί Θεοδόχου. 2.  Τό Ἱερό Παρεκκλήσιο Κοιµήσεως 
Θεοτόκου παραθεριστῶν Χρυσοπηγῆς Σερρῶν. Κτίστηκε τό 1957 
ὅταν ἄρχισαν νά κτίζονται καί τά πρῶτα σπίτια τῶν ἐκεῖ παραθε-
ριστῶν. Τό 1996 κατόπιν ἐντολῆς τοῦ µακαριστοῦ Μητροπολίτου 
Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίµου, γκρεµίσθηκε τό ἀρχικό Παρεκκλή-
σιο καί ἀνεγέρθηκε νέο. Ἐγκαινιάσθηκε στίς  9/8/1997. Λειτουργεῖ 
κατά τούς µῆνες Ἰούλιο καί Αὔγουστο κάθε Κυριακή καί τόν Δεκα-
πενταύγουστο στίς ἱερές παρακλήσεις πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτό-
κο. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Στυλιανός Κου-
κουλᾶς. Διεύθυνση: Ἁγίου Παντελεήµονος & Ἀν. Χρυσάφη. Τηλ. 
23210 65222. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
 

Ὁ πρῶτος Ἱερός Ναός κτί-
σθηκε τό 1946. Σύµφω-

να µέ πληροφορίες ἐνοριτῶν 
ὁ ὑπάρχων Ἱερός Ναός ἄρχισε 
νά κτίζεται τό 1952 καί ἐγκαι-
νιάσθηκε στίς 17 Σεπτεµβρί-
ου 1967 ἀπό τόν µακαριστό 
Μητροπολίτη Σερρῶν καί 
Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρ-
δαµένη). Ὁ Ναός εἶναι ἐγγε-
µένη σταυροειδής τρίκλιτη 
βασιλική µέ τροῦλο καί µέ 
τρία κλίτη πού στά ἀνατολι-
κά ἀπολήγουν στήν κεντρι-
κή κόγχη τοῦ Ἱεροῦ Βήµατος. 
Μεταγενέστερες προσθῆκες 
ἀποτελοῦν ὁ νάρθηκας καί τό 
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καµπαναριό πού ἔγιναν τό 1970. Στό Ναό φυλάσσεται τεµάχιο ἐκ 
τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Σαράντα Μαρτύρων, προσφερθέν 
στήν ἐνορία ἀπό τόν Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νι-
γρίτης κ. Θεολόγο. Στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὑπάρχει τό 
Ἱερό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Εὐφηµίας, Εἰρήνης τῆς Ἀθηναίας καί 
Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου. Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. 
Οἰκονόµος Γεώργιος Ἠλιάδης. Διεύθυνση: Μ. Μπότσαρη 70 - 77. 
Τηλ. 23210 23718.  



59

Προσκυνητάριον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ἀπό τίς νεώ-
τερες ἐνο-

ρίες τῆς πόλεως 
τῶν Σερρῶν εἶναι 
ἡ ἐνορία τῶν Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου. 
Ὁ Ἱερός Ναός τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Θεο-
τόκου ἀνεγέρθηκε 
τήν µετακατοχική 
περίοδο καί συ-
γκεκριµένα κατά 
τά ἔτη 1947 – 48. 
Ἡ θαυµατουργός 
εἰκόνα τῆς Πανα-
γίας πού σήµερα 
φυλάσσεται στό 
Ναό προέρχεται 
ἀπό τά περίχωρα 
τῆς Προύσας τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας, καί 
µετεφέρθη ἀπό 
τούς πρόσφυγες 
Μικρασιάτες κατά 
τόν ξεριζωµό τοῦ 
1922 καί τήν ἐγκα-

τάστασή τους στή νέα πατρίδα. Ἀπό τήν ἐγκατάσταση τῶν προ-
σφύγων στήν περιοχή τῶν Σφαγείων µέχρι τό 1947 ἡ περίπυστος 
εἰκόνα τῆς Παναγίας φυλασσόταν στό σπίτι τῆς Δέσποινας Χιδε-
ρίδου, ὅπου πολλοί χριστιανοί τήν ἐπισκέπτονταν γιά νά τήν προ-
σκυνήσουν. Τό 1947 σύµφωνα µέ ἀξιόπιστες µαρτυρίες πιστῶν, ἡ 
Κυρία Θεοτόκος ἐµφανίστηκε σέ µία δασκάλα καί τῆς εἶπε ὅτι ἦρθε 
ἡ ὥρα νά ἀποκτήσει τό δικό της σπίτι, ὑποδεικνύοντας ἀκριβῶς καί 
τό µέρος ὅπου σήµερα βρίσκεται ὁ Ναός. Ἔτσι κτίσθηκε ὁ πρῶτος 
Ναός ἐξυπηρετώντας τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῶν πιστῶν µέχρι 
τό 1967, χρονιά πού κτίστηκε ὁ δεύτερος Ναός, ὁ ὁποῖος ὅµως γκρε-
µίστηκε ἀφ’ ἑνός γιατί ἦταν µικρός, ἀφ’ ἑτέρου γιατί εἶχαν παρου-
σιαστεῖ ρωγµές στήν τοιχοδοµία. 

Στίς 24 Ἰουνίου 1998 τελέσθηκε ὁ ἁγιασµός τῆς θεµελιώσεως τοῦ 
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σηµερινοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι τρίκλιτη βασιλική µέ ὑπερῶο σέ 
σχῆµα Π, πού στά ἀνατολικά ἀπολήγει σέ δύο παρεκκλήσια, ἀφιε-
ρωµένα στόν Ἅγιο Γεώργιο καί στόν Ἅγιο Μάξιµο τόν Ὁµολογητή. 
Στίς 12 Ὀκτωβρίου 2003 πραγµατοποιήθηκαν τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ ἀπό τόν Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. 
Θεολόγο, µέ ἐνέργειες τοῦ ὁποίου ἀνακηρύχθηκε σέ ἐνοριακό Ναό, 
ἀφοῦ µέχρι πρότινος ἦταν Παρεκκλήσιο τῆς ἐνορίας τῶν Ἁγίων 
Σαράντα Μαρτύρων. Ὁ Ναός ἑορτάζει στίς 21 Νοεµβρίου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Εὐστράτιος Κα-
ρατσούλης. Διεύθυνση: Μπιζανίου 3. Τηλ. 23210 35900.  

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Στήν περιοχή τῆς Κάτω Καµενίκιας, στά δυτικά τῆς πόλεως τῶν 
Σερρῶν βρί σκεται ὁ Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστρίας. Πότε ἀκριβῶς 

ἀνεγέρθηκε δέν τό γνωρίζουµε. 
Ἡ περιοχή Ἄνω καί Κάτω Καµενίκια ἀναφέρεται ἀπό τήν ἐποχή τοῦ 
Βυ ζαντίου. Ἐπί Τουρκοκρατίας ἡ Κάτω Καµενίκια ὀνοµαζόταν Κρι-
στιάν (Χριστια νική) Καµενίκια, γεγονός πού µαρτυρεῖ πώς πρέπει νά 
ὑπῆρχε Ἱερός Ναός ἀπό πολύ παλιά ἐκεῖ. Δέν ὑπάρχουν ἐπίσης στοι-
χεῖα γιά τήν ἡµεροµηνία τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Τό παλαι-
ότερο στοιχεῖο πού ἀναφέρεται µέ συγκεκριµένη ἡµεροµηνία εἶναι 
µία εἰκόνα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀπό τό 1817. Πολλές ἐπισκευές ἀναφέρο-
νται γιά τή συντήρησή του. Στό ὑπέρθυρο τῆς νό τιας µεσαίας θύρας 
ὑπῆρχε µέ ἔκτυπα ἀνάγλυφα γράµµατα ἡ ἐπιγραφή «ΑΝΗ ΓΕΡΘΗ 
Ο ΝΑΟΣ ΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΩ 1881 ΜΑΡΤΙΟΥ». 
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Πιθανόν νά ἀνακαινίσθηκε τό 1881. Μικροκαταστροφές ἔγιναν στό 
διάβα τῶν ἐτῶν, ἀλλά πάντοτε γινόταν ἐπιδιορθώσεις. Τό 1933 ἐπι-
διορθώθηκαν οἱ ἁψίδες µέ µαρµαροκονίαµα. Τό 1944 ἀνακεραµώ-
θηκε ἡ στέγη καί περιφράχθηκε τό προαύλιο µέ τοῖχο. Ἡ σηµερινή 
µορφή τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι τρίκλιτη βασιλική, µέ σχῆµα 
σχεδόν τετράγωνο (18,30X17,80), ἔγινε σέ τρία στάδια, τά ἔτη 1962, 
1971 καί 1984. Τό 1962 ἐπισκευάσθηκε µέρος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στό 
πρῶτο στάδιο, ἀλλά οἱ ἐργασίες δέν ὁλοκληρώθηκαν. Στίς 13 Ἰουλί-
ου τοῦ 1907, στό παλαιό κωδωνοστάσιο τοῦ Ναοῦ, ἔγινε ἡ µάχη τοῦ 
Μακεδονικοῦ ἀντάρτικου σώµατος τοῦ Καπετάν Μητρούση µέ τούς 
Τούρ κους. Ἐκεῖνο τό ἱστορικό κωδωνοστάσιο δυστυχῶς κατεδαφί-
στηκε τό 1926 καί ἀντικαταστάθηκε ἀργότερα µέ µεγαλύτερο καί 
ἐπιβλητικότερο, πού δεσπόζει σ’ ὅλη τήν περιοχή. 

Ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ πραγµατοποιήθηκε σέ δύο χρονι-
κές περιόδους. Ἡ πρώτη τό 1979-1982, ἀπό τόν ἁγιογράφο Γεώργιο 
Ζλατάνη. Τότε ἁγιογραφήθηκαν τό ἱερό Βῆµα καί ἕνα µικρό τµῆµα 
τοῦ κυρίως Ναοῦ. Κατά τήν δεύτερη, τό 1996-1998, ὁλοκληρώθηκε 
ἡ ἀγιογράφηση τοῦ Ναοῦ ἀπό τούς ἁγιογράφους ἀδελφούς Βλά-
χου καί Ἀντώνιο Λαδιᾶ. Τό 2007 ἄρχισε ἡ ἐπένδυση τοῦ Ναοῦ µέ 
πέτρα. Ὁλοκληρώθηκε τό κωδωνοστάσιο, τό ἀνατολικό τµῆµα καί 
ἡ νότια πλευρά τοῦ Ναοῦ. Στό βόρειο τµῆµα τοῦ αὔλειου χώρου 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τό 1991, ἀνεγέρθηκε Παρεκκλήσιο πρός τιµήν τοῦ 
Ἁγίου Χριστό φορου. 
Ἡ πνευµατική δράση τῆς ἐνορίας εἶναι ἀξιόλογη. Λειτουργοῦν κα-
τηχητικά µέσου καί κατώτερου σχολείου. Γίνεται κύκλος µελέτης 
Ἁγίας Γραφῆς. Τό ἴδιο ἀξιόλογη εἶναι καί ἡ φιλανθρωπική δράση 
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καί τό κοινωνικό ἔργο τῆς ἐνορίας στήν ὁποία λειτουργεῖ συσσίτιο 
ἀγάπης, ὅπου προσφέρεται φαγητό σέ 70-80 ἄτοµα καθηµερινά. 
Προσφέρονται δέµατα ἀγάπης καί ἐνδύµατα σέ τακτά χρονικά δι-
αστήµατα σέ ἀπόρους.

Ἐφηµέριοι τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἰορδάνης Θεµε-
λίδης, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Φωτιάδης καί ὁ Πρεσβύτε-
ρος Ἄγγελος Γκίκας. Διεύθυνση: Παρ. Τουρλεντέ. Τηλ. 23210 45876.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Τό 1923 ἐγκαταστάθηκαν στό νότιο τµῆµα τῆς πόλεως τῶν 
Σερρῶν πολλές προσφυγικές οἰκογένειες ἀπό τίς ἀλησµό-

νητες πατρίδες καί δηµιουργήθηκαν οἱ νέες συνοικίες τῆς Νέας 
Ἰωνίας, Βυζαντίου καί Πισιδίας. Οἱ νεοσύστατοι αὐτοί οἰκισµοί 
ἀποτελοῦσαν µία κοινότητα καί οἱ κάτοικοι τῶν περιοχῶν αὐτῶν 
ζητοῦσαν ἀπό τήν Μητρόπολη νά ἀνακηρύξει τήν περιοχή τους 
σέ ἐνορία καί νά ἀνεγείρουν Ναό, ἀλλά οἱ τότε συνθῆκες δέν 
τό ἐπέτρεπαν. Σέ συνέλευση πού ἔγινε στίς 12-5-1952 ὑπέγραψαν 
500 οἰκογένειες γιά νά ἱδρύσουν ἐνορία καί νά κτίσουν Ναό. Τό 
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1955 ἔκτισαν σέ ἕνα οἰκόπεδο µικρό ξυλόστεγο Ναό πρός τιµήν 
τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος λειτουργοῦσε ὡς παρεκκλήσιο 
τοῦ Ναοῦ τῶν Παµµεγίστων Ταξιαρχῶν καί τό 1961 τό παρεκκλή-
σιο ἀνακηρύχθηκε σέ ἐνορία, καί καθορίσθηκαν τά ὅριά της. Τό 
1962 προτάθηκε σέ γενική συνέλευση νά ἀνεγερθεῖ µεγάλος Ναός, 
ὁ προϋπο λογισµός τοῦ ὁποῖου ἀνέρχονταν στό ποσό τῶν 1.800.000 
δραχµῶν. Ὁ Ναός ἔχει διαστάσεις 35Χ18µ καί εἶναι σταυροειδής 
µέ τροῦλο. Τό ἱερό Βῆµα εἶναι τρίκογχο µέ µαρµάρινη µονόστη-
λη ἁγία Τράπεζα. Οἱ τοιχογραφίες πού κοσµοῦν τό Ναό εἶναι ἔργα 
τοῦ Σερραίου ἁγιογράφου Γεωργίου Ζλατάνη. Στό Ναό λειτουρ-
γοῦν τά ἱερά Παρεκκλήσια τῆς Παναγίας «Ἄξιόν Ἐστι», τοῦ ἁγί-
ου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου καί τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωµαίας. 
Ἐπίσης λειτουργοῦν Πνευµατικό Κέντρο Νεό τητας, κατηχητικά 
σχολεῖα, αἴθουσα συνάξεων, σεµινάρι α ἀντιαιρετικῶν µαθηµά-
των, δανειστική βιβλιοθήκη, ἐντευκτήριο νέων, τράπεζα αἵµατος, 
συσσίτιο ἀγάπης γιά τους ἀπόρους ἐνορίτες καί πρόσφυγες µετα-
νάστες, καθώς καί χῶρος δωρεάν διαθέσεως εἰδῶν ἐνδύσεως καί 
ὑποδήσεως. Ὁ Ναός ἑορτάζει στίς 15 Αὐγούστου. 

Ἐφηµέριοι τοῦ Ναοῦ εἶναι οἱ: Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος 
Μαλάκος, Σταυρ. Οἰκονόµος Ἠλίας Λαµούρης καί Σταυρ. Οἰκονό-
µος Ἀνδρέας Γκατζέλης, Διάκονος Νικήτας Χαλέµης. Διεύθυνση: 
Κ. Ἀλεξανδρίδη 10 & Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23210 56967. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ἡ ἐνορία τοῦ Προφήτου Ἠλιού βρίσκεται στήν ὁµώνυµη συ-
νοικία τῶν Σερρῶν, νοτιοανατολικά τῆς πόλεως. Ὁ Ἱερός 

Ναός κτίσθηκε τό 1883 στήν τουρκοκρατούµενη καί ἑβραιοκατοι-
κηµένη τότε συνοικία “Ἀραµπατζῆ µαχαλᾶ”. Οἱ ἀλλόθρησκοι ἐνα-
ντιώθηκαν στήν ἀνέγερσή του, ἀλλά τό ταπεινό σχῆµα τοῦ Ναοῦ 
µετρίασε τήν ἀντίδρασή τους. Γιά νά καταστήσουν ἐµφανῆ τήν 
ὕπαρξη τοῦ Ναοῦ ἀπό µακριά οἱ ἐγκατασταθέντες στήν ἐνορία 
πρόσφυγες ἀνήγειραν τό 1924-1927 µεγαλοπρεπές κωδωνοστάσιο. 
Πολλές φορές ἐπιδιορθώθηκε ὁ Ναός ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά. 
Ἀνακαινίσθηκε ἐξ ὁλοκλήρου στά χρόνια τοῦ ἐφηµερίου Δηµητρί-
ου Καµπούρη (1967-1984) καί τοῦ σηµερινοῦ ἐφηµερίου Πρωτ. Γε-
ωργίου Χίντζιου. 
Τό 1978 κτίσθηκαν ὁ γυναικωνίτης καί ὁ νάρθηκας πού ἦταν ἑτοι-
µόρροποι καί στρώθηκε µέ µωσαϊκό τό δάπεδο. Τό 1982 ἀνεγέρθηκε 
τό Πνευµατικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ. Τό 1986 ἀντικαταστάθηκαν ἀπό 
µπετόν οἱ ξύλινες κολόνες καί ἡ στέγη. 
Οἱ τοῖχοι του, κτισµένοι ἀπό πέτρες καί χῶµα, διαβρώθηκαν κατά 
τήν ἀλλαγή τῆς στέγης, κατεδαφίστηκαν καί ξανακτίστηκαν καί 
τό δάπεδο στρώθηκε µέ µάρµαρα. Ὁ Ναός εἶναι ρυθµοῦ τρίκλιτης 
βασιλικῆς µέ ὑπερυψωµένο τό µεσαῖο κλίτος, συνολικοῦ ὕψους 
11 µ. Τά πέντε ζεύγη τῶν κιόνων σχηµατίζουν στίς κορυφές τους 
10 τοξοστοιχίες. Ἀπό τά 18 τοξωτά καί τά δύο τρίλοβα παράθυρα 
εἰσέρχεται φυσικό φῶς στό Ναό. Ὁ Ναός διακοσµεῖται ἀπό ἀξιό-
λογα ἔργα ξυλογλυπτικῆς τέχνης, ὅπως τό χειροποίητο τέµπλο 
του, διαστάσεων 13,5Χ5,20µ περίπου, 70τ.µ., µέ καλλιτεχνικά θαυ-
µάσιες, πρωτότυπες, ξυλόγλυπτες παραστάσεις. Ἐφάµιλλα εἶναι 
τά προσκυνητάρια, ὁ ἄµβωνας, οἱ προθῆκες τοῦ ἐπιταφίου καί τοῦ 
σκευοφυλακίου. Ἀφιερώµατα τοῦ 1883 εἶναι τά δύο µεγάλα µπρού-
τζινα µανουάλια, γιντέκια, καί οἱ ὀκτώ µεγάλες φορητές εἰκόνες 
τοῦ τέµπλου. Ἡ ἁγιογράφηση σέ ὅλο τόν Ναό εἶναι σέ ἄριστη βυζα-
ντινή τεχνοτροπία. Εἰκονίζονται διακόσιες πενήντα περίπου µορ-
φές Ἁγίων, Ἀποστόλων, Προφητῶν καί πολλές σύνθετες παραστά-
σεις µαρτυρίων, γεγονότων, θαυµάτων καί παραβολῶν ἀπό τήν 
Ἁγία Γραφή. Στίς ὀροφές τῶν ἀκραίων κλιτῶν εἰκονίζονται σκηνές 
ἐµπνευσµένες ἀπό τό περιεχόµενο τῶν εἴκοσι τεσσάρων οἴκων τοῦ 
Ἀκαθίστου Ὕµνου. Ὅλες οἱ ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τοῦ Ναοῦ ἁγιο-
γραφήθηκαν ἀπό τόν ἁγιογραφικό οἶκο τῶν ἀδελφῶν Βλάχου καί 
Ἀντωνίου Λαδιᾶ κατά τά ἔτη 1990-1995. 

Ἰδιαιτερότητα στό τρέχον πρόγραµµα ἀκολουθιῶν συνιστοῦν ἡ 
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τέλεση κάθε Τετάρτη ἱερᾶς παράκλησης στήν εἰκόνα τῆς Παναγί-
ας τῆς Πορταΐτισσας καί κάθε Πέµπτη ἡ Θεία Λειτουργία καί ἡ ἱερά 
παράκληση τοῦ Προφήτου Ἠλιού. Κάθε Σάββατο γίνεται κατηχη-
τικό σχολεῖο καί κάθε Δευτέρα κύκλος µελέτης Ἁγίας Γραφῆς γιά 
ἐνήλικες. Μέ τήν φροντίδα τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ φιλοπτώχου λειτουρ-
γοῦν συσσίτια ἀγάπης γερόντων καί χορηγοῦνται οἰκονοµικά βο-
ηθήµατα σέ ἀσθενέστερους οἰκονοµικά ἐνορίτες. Κατ’ ἔτος γίνεται 
ἐπίσκεψη µέ τούς ἐνορίτες σέ σωφρονιστικά καταστήµατα καί σέ 
γηροκοµεῖα. 

Ἐφηµέριοι τοῦ Ναοῦ εἶναι οἱ: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Χί-
ντζιος καί Σταυρ. Οἰκονόµος Λεωνίδας Χατζηπαζαρλῆς. Διεύθυν-
ση: Προφ. Ἠλιού 13. Τηλ. 2321024296. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Ὁ νεοανεγερθείς Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα βρίσκε-
ται στή συνοικία τῆς Σιγῆς – Κηφισιᾶς στήν πόλη τῶν 

Σερρῶν. Θεµελιώθηκε στίς 12-12-2008 καί στίς 22-11-2009 ἔγιναν 
τά θυρανοίξια τοῦ κάτω Ἱεροῦ Ναοῦ ἀπό τόν Σεβασµιώτατο Μη-
τροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγο. Στό Ναό φυλάσσεται 
ἡ ἐµβάδα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἡ ὁποία προσφέρθηκε ὡς εὐλο-
γία ἀπό τόν Σεβασµιώτατο Ποιµενάρχη µας. Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ 
εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Νεκτάριος Γκαργκαβάνης. Διεύθυνση: 
Εὐστ. Ἀνθοπούλου & Μονῆς Τιµίου Προδρόµου. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

Στό χῶρο ὅπου σήµερα βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Τιµίου 
Σταυροῦ ὑπῆρχε παλαιός Ναός σέ ρυθµό τρίκλιτης βασι-

λικῆς, ὁ ὁποῖος τό 1990 κατεδαφίστηκε, ἐκτός ἀπό τούς δύο τοίχους 
τῆς βόρειας καί νότιας πλευρᾶς. Ἐπάνω κτίστηκε ὁ σηµερινός Ἱερός 
Ναός σέ ἀρχιτεκτονικό ρυθµό τρίκλιτης βασιλικῆς µέ γυναικωνίτη. 

Τό 2000 ἁγιογραφήθηκε ἡ κόγχη 
τοῦ Ἱεροῦ µέ τήν Πλατυτέρα καί 
τόν Μυστικό Δεῖπνο καί τόν Ἀπρί-
λιο τοῦ 2006 ἄρχισε ἡ διακόσµηση 
µέ ψηφιδωτά. Στίς 10 Σεπτεµβρίου 
τοῦ 2006 τελέστηκαν τά ἐγκαίνια 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀπό τόν Σεβα-
σµιώτατο Μητροπολίτη Σερρῶν 
καί Νιγρίτης κ. Θεολόγο. Τόν 
Ὀκτώβριο τοῦ 2009 ἀρχισαν οἱ 
ἐργασίες γιά τήν ἁγιογράφηση τοῦ 
δεξιοῦ καί ἀριστεροῦ κλίτους τοῦ 
κυρίως ναοῦ. Στόν γυναικωνίτη 
ὑπάρχουν δύο Ἱερά παρεκκλήσια, 
τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί τοῦ Ἁγί-
ου Ἀρσενίου. 
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Παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ 
ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά 
τόν καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχο-
λείου καί κύκλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Κάθε Παρασκευή στίς 6:00 
τό ἀπόγευµα γίνονται παιδικές συνάξεις στόν πρῶτο ὄροφο τοῦ 
πνευµατικοῦ κέντρου. Κάθε Τρίτη πρωί τελεῖται Θεία Λειτουργία 
καί ψάλλεται ἐναλλάξ ἡ παράκληση τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου καί 

τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης. 
Κάθε Τετάρτη ἀπόγευµα 
µετά τόν ἑσπερινό ψάλ-
λεται ἡ παράκληση τῆς 
Παναγίας τῆς Γοργοεπη-
κόου. Κάθε Σάββατο 
πρωί τελεῖται ἡ Θεία Λει-
τουργία γιά τήν Θεία 
Κοινωνία τῶν µικρῶν 
παιδιῶν καί τῶν γερό-
ντων. 
Ἐφηµέριοι τοῦ Ναοῦ 
εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτε-
ρος Θωµᾶς Τσιάγγας, ὁ 
Σταυρ. Οἰκονόµος Χρυ-
σόστοµος Λουκάγκος, ὁ 

Σταυρ. Οἰκονόµος Χρῆστος Καλαϊτζῆς καί ὁ Διάκονος Γεώργιος Πα-
ντούσης. Διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου 19. Τηλ. 23210 23889. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Στό κέντρο τῆς παλαιᾶς πόλεως τῶν Σερρῶν βρίσκεται ὁ πα-
λαίφατος Ναός τῶν Ἁγίων ἐνδόξων στρατιωτικῶν µαρτύ-

ρων Θεοδώρων, Τήρωνος καί Στρατηλάτου. Εἶναι µεγάλη ὀρθογώ-
νια βασιλική (ἐσωτερικῶν διαστάσεων 15,60 χ 24.00 µ.) πού διαιρεῖται 
σέ δύο µέρη: στόν πρόναο καί στόν κυρίως ναό. Ὁ κυρίως ναός χω-
ρίζεται, µέ δύο κιονοστοιχίες, σέ τρία κλίτη. Τά πολλά παλαιοχρι-
στιανικά στοιχεῖα πού διασώζονται ὡς δοµικά ὑπολείµµατα στό 
ναό, ἀνάγουν τήν ἀρχική του κατασκευή, µέ πολλές πιθανότητες, 

ἕως καί τόν 6ο µ.Χ. αἰώνα. Ὁ περικαλλής ναός ἀνακαινίστηκε ἀρκε-
τές φορές. Ἕως καί τά µέσα τοῦ 15ου αἰώνα δέν ὑπάρχουν ἔγκυρες 
πληροφορίες γιά τήν τύχη τοῦ µνηµείου. Εὔκολα εἶναι ἀναγνωρίσι-
µες οἱ εὐρείας κλίµακας καί σηµαντικές ἐπεµβάσεις στή δόµησή 
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του, σέ διάφορες χρονικές περιόδους, πού ἔδω σάν καί τήν τελική 
του µορφή. Τά δοµικά ὑλικά πού χρησιµοποιήθηκαν σέ αὐτές τίς  
ἐπεµβάσεις καί ὁ τρόπος κατασκευῆς µᾶς βοηθοῦν στήν ἐξαγωγή 
βάσιµων συµπερασµάτων, πού ἀνακεφαλαιώνουν τίς ἀπόψεις τῶν 
περισσοτέρων ἀπό τούς ἔγκριτους µελετητές τοῦ ναοῦ, γιά τήν 
ἀρχιτεκτονική καί διακόσµηση τοῦ µνηµείου. Τήν πρώτη σηµαντι-
κή ἐπέµβαση στή δόµηση τοῦ ἱεροῦ ἔκανε ὁ αὐτοκράτορας τοῦ Βυ-
ζαντίου Βασίλειος ὁ Β΄, ὡς ἐπινίκια εὐχαριστία γιά τήν ἐπικράτησή 
του κατά τῶν Βουλγάρων σέ δύσβατη περιοχή ὄχι µακριά ἀπό τήν 
πόλη τῶν Σερρῶν, στίς 29 Ἰουλίου τοῦ 1014. 

Ὁ Βασίλειος Β΄, θεωρώντας πώς «…συµµαχίας θεϊκῆς ὑπόσπον-
δον τήν χώραν ταύτην <πού 
ληστρικά κατεῖχαν οἱ Βούλ-
γαροι> ὁ Θεόςἡµῖν ἐδωρήσα-
το, τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ εὖ 
µάλα τρανῶς ἡµῖν ἀρωγούσης 
καί τά διεστῶτα εἰς ἕν συνα-
πτούσης…» ἐκδηλώνει τήν 
εὐχαριστία του ἐπεκτείνοντας 
καί στολίζοντας τήν ἤδη ὑπάρ-
χουσα στίς Σέρρες ἐκκλησία 
τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου. Ἐπιγρα-
φική µαρτυρία πού βρέθηκε 
στο ναό: «ΙΕΡΟC Ο ΦΙΛΙΠΠΟC 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗC ΤΟΝ CΙ-
ΚΟΝ ΕΔΟΜΗ [CΑΤΟ ΚΛΗCΕΙ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟC ΤΟΥ 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ[Υ]» ἐπιβεβαιώνει 
τήν ἀφιέρωση τοῦ ναοῦ ἕως καί 
τόν 11ο και ἴσως καί στό πρῶτο 
τέταρτο τοῦ 12ου αἰώνα στόν 
ἕναν ἀπό τούς δύο στρατιω-
τικούς ἁγίους, τόν στρατηλά-
τη, ἄν καί ἡ διαίρεση τοῦ ἑνός 
προσώπου σέ δύο, Θεόδωρος ὁ 
Τήρων καί Θεόδωρος ὁ Στρα-
τηλάτης, ἐµφανίστηκε στήν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό τό 
τέλος τοῦ Θ΄ αἰώνα.

 Ὁ ναός, χτισµένος σέ µία µεγάλη αὐλή στό κέντρο τῆς ἀρχαίας 
πόλεως τῶν Σερρῶν, ἦταν ἀρχιτεκτονικοῦ ρυθµοῦ «Βασιλικῆς µέ 
ἐγκάρσιο κλίτος». Μέ τήν ἐπέµβαση τοῦ αὐτοκράτορα Βασίλειου 
τοῦ Β΄ τό ἱερό στέφθηκε ἀπό καµάρα καί ἕξι πολύχρωµοι κίονες

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Στό κέντρο τῆς παλαιᾶς πόλεως τῶν Σερρῶν βρίσκεται ὁ πα-
λαίφατος Ναός τῶν Ἁγίων ἐνδόξων στρατιωτικῶν µαρτύ-

ρων Θεοδώρων, Τήρωνος καί Στρατηλάτου. Εἶναι µεγάλη ὀρθογώ-
νια βασιλική (ἐσωτερικῶν διαστάσεων 15,60 χ 24.00 µ.) πού διαιρεῖται 
σέ δύο µέρη: στόν πρόναο καί στόν κυρίως ναό. Ὁ κυρίως ναός χω-
ρίζεται, µέ δύο κιονοστοιχίες, σέ τρία κλίτη. Τά πολλά παλαιοχρι-
στιανικά στοιχεῖα πού διασώζονται ὡς δοµικά ὑπολείµµατα στό 
ναό, ἀνάγουν τήν ἀρχική του κατασκευή, µέ πολλές πιθανότητες, 

ἕως καί τόν 6ο µ.Χ. αἰώνα. Ὁ περικαλλής ναός ἀνακαινίστηκε ἀρκε-
τές φορές. Ἕως καί τά µέσα τοῦ 15ου αἰώνα δέν ὑπάρχουν ἔγκυρες 
πληροφορίες γιά τήν τύχη τοῦ µνηµείου. Εὔκολα εἶναι ἀναγνωρίσι-
µες οἱ εὐρείας κλίµακας καί σηµαντικές ἐπεµβάσεις στή δόµησή 
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χωρισµένοι σέ δύο 
ὁµάδες ὑποβάστα-
ζαν τή µολυβδο-
σκέπαστη ὀροφή 
του ἐπιτρέποντας 
ταυτόχρονα τήν 
ἐπέκταση τῶν 
πτερυγίων τοῦ 
ἐγκάρσιου κλίτους 
ὥστε νά σχηµατι-
στεῖ τρίκλιτη βα-
σιλική. Μετά τό 
τέλος τοῦ αὔλειου 
χώρου ὑπῆρχε πε-
ρίστωο ἀπό τό 
ὁποῖο ἕξι σκαλο-
πάτια ὁδηγοῦσαν 
στόν ναό τῶν ἁγί-
ων Θεοδώρων. 
Στά ἀνατολικά 
τοῦ ναοῦ ὑπῆρχε 
φρέαρ γιά πόσιµο 
νερό σκεπασµένο 
ἀπό διακοσµηµέ-
νο κτίσµα. 

Τό 1205, µέ τήν καταστροφή τῆς πόλης τῶν Σερρῶν ἀπό τούς Βουλ-
γάρους τοῦ Ἰωαννίτση, ὁ ναός ἔπαθε µεγάλες ζηµιές. Τό 1221, 
τήν πόλη τῶν Σερρῶν ἀνακτᾶ ἀπό τούς Λατίνους ὁ Δεσπότης τῆς 
Ἠπείρου Θεόδωρος Δούκας Ἄγγελος Κοµνηνός (1215-1224) πού, γιά 
τή σπουδαία του νίκη ἐπί τῶν Φράγκων τοῦ Λατίνου αὐτοκράτορα 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως Ροβέρτου Β΄ (νίκη πού τόν ὁδήγησε στήν 
κατάκτηση τῆς Θεσσαλονίκης) ἐπισκευάζει τό ναό και τόν πλουτί-
ζει, ὡς ἔκφραση εὐχαριστίας πρός τούς προστάτες Ἁγίους του, µέ 
σπουδαῖα ψηφιδωτά. Τήν ἄνοιξη τοῦ 1230 τήν πόλη τῶν Σερρῶν 
κατακτοῦν οἱ Βούλγαροι. Τό φθινόπωρο τοῦ 1246 ὁ Ἰωάννης Γ΄ Δού-
κας Βατάτζης (1246-1254) τήν ἐλευθερώνει, ἐνῶ µετά τό θάνατο τοῦ 
Βατάτζη (30 Ὀκτωβρίου 1254) ὁ Βούλγαρος τσάρος Μιχαήλ Α΄ Ἀσάν 
(1246-1257) καταλαµβάνει τό Μελένικο. Τό 1255 ὁ αὐτοκράτορας 
τοῦ Κράτους τῆς Νικαίας Θεόδωρος Β΄ ὁ Λάσκαρης, ὡς ἀντίδωρο 
γιά τή Θεία βοήθεια τῶν Ἁγίων Θεοδώρων στήν ἀνάκτηση τοῦ Με-
λένικου ἀπό τά στρατεύµατά του, στολίζει τίς εἰκόνες τοῦ ναοῦ µέ 
χρυσό καί ἄργυρο, ὅπως περιγράφει ὁ Πεδιάσιµος στήν ἔκφρασή 
του: «Οἱ τῶν Θείων δωρεῶν φερωνύµως κληθέντες ἐγκεκολαµµέ-
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νοι διατελοῦσιν ὄντες, ἀργύρῳ περιλαµπόµενοι». 
Ὁ διάκοσµος τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ ναοῦ τῶν ἁγίων Θεοδώρων ἦταν 

πλούσιος. Μέ 
κυρίαρχο χρῶµα τό πρά-
σινο, οἱ ἕξι κολόνες τοῦ 
ναοῦ «πολλῶν οὖν ὄντων 
χρωµάτων…τό ὡραῖον 
σ υ ν ε ρ α ν ί ζ ο υ σ ι ν … » , 
ὅπως γράφει ὁ Πεδιάσι-
µος, κέρδιζαν τήν προ-
σοχή τοῦ προσκυνητῆ. 
Τό µαρµάρινο φράγµα 
τοῦ Ἱεροῦ Βήµατος, τά 
ἐπιπεδόγλυφα θωρά-
κια καί ὁ θρόνος τοῦ 
Μητροπολίτη ἦταν 
ἔργα σπουδαίων λι-
θοξόων. Ἀπέναντι 
ἀπό τό Μητροπολι-
τικό θρόνο ὑπῆρχε 
ἐξαιρετικῆς τέχνης 
ὀκτάπλευρος οἰκί-
σκος ἐντός τοῦ 
ὁποίου βρισκόταν 
οἱ ἀσηµοσκέπα-
στες εἰκόνες τῶν 
ἁγίων Θεοδώ-
ρων. 
Ὁ ἄµβωνας 
ἦταν τοποθετη-
µένος στό κέ-
ντρο τοῦ ναοῦ. 
Στηριγµένος 
σέ τέσσερεις 
κολόνες, στό 
ὕψος ἐννέα 
σ κ α λ ο π α -
τιῶν, ἐντυ-

πωσίαζε τό χριστεπώνυµο πλήρωµα. Ἡ εἴσοδος τοῦ Ἱεροῦ ὁριζόταν 
ἀπό δύο κίονες καί ὑπεράνω τοῦ «…θείου και ἱεροῦ βωµοῦ, µηχά-
νηµα…», πού στηριζόταν σέ τέσσερες κολόνες, σκέπαζε τήν Ἁγία 
Τράπεζα.
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Ἡ στοά τοῦ Ἱεροῦ Βήµατος ἦταν κοσµηµένη µέ ἐντυπωσιακά ψηφι-
δωτά. Μία σύνθεση µέ χρυσές καί πολύχρωµες ψηφίδες παρουσία-
ζε ἔνθρονο τό Θεό Λόγο, πού πλαισιωνόταν δεξιά ἀπό τήν Πανα-
γία Μητέρα Του καί ἀριστερά ἀπό τόν ἅγιο Θεόδωρο τό 
Στρατηλάτη. Πάνω ἀπ’αὐτή τή σύνθεση εἰκονιζόταν ὁ Χριστός νά 
ἀνεβαίνει πρός τόν οὐρανό δορυφορούµενος ἀπό ἀγγέλους φιλοτε-
χνηµένους µέ πολύχρωµες ψηφίδες. Μετά τήν καταστόλιστη µέ 
ψηφιδωτά στοά, στόν ἀνατολικό τοῖχο τοῦ διακονικοῦ ἦταν ἁγιο-
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γραφηµένος ὁ Εὐαγγελισµός τῆς Θεοτόκου. Ὁ στολισµένος µέ ψη-
φιδωτά δυτικός τοῖχος τοῦ ναοῦ ἔδινε τήν ἐντύπωση πώς εἶναι ὁλό-
χρυσος, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιπες κάθετες ἐπιφάνειες ἦταν ἁγιογραφηµένες. 
Τό ἄπλετο φῶς, πού ἔµπαινε ἀπό τά παράθυρα, «…ἵνα µηδέν ἀφεγ-
γές µηδέ σκοτεινόν εἴη, ἐπεί καί φῶς ὁ τοῦτο κατοικῶν καί φώτων 
τό πρῶτον καί κάλλιστον…» ὅπως γράφει ὁ Πεδιάσιµος, φανερώ-
νει πώς ἡ διακοσµητική ἀντίληψη τῶν κατασκευαστῶν τοῦ ναοῦ 
στόχευε, µέ τήν πάλλουσα ἀπό τό φῶς πολυχρωµία τῶν ψηφι-
δωτῶν συνθέσεων, στή δηµιουργία µίας φαντασµαγορίας, πού ζέ-
σταινε τό ψυχρό µεγαλεῖο τοῦ ναοῦ καί βοηθοῦσε στήν ἐξαΰλωση 
τῆς ὕλης, ἔτσι ὥστε τό αἰσθητό νά ἐπιστρέφει στίς οὐράνιες ρίζες 
του. Μέσα σέ ἕνα τέτοιο περιβάλλον ὑπῆρχαν ἀναρτηµένες στίς 
παραστάδες τοῦ Ἱεροῦ Βήµατος οἱ ἐπιπεδόγλυφες εἰκόνες τοῦ Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ τοῦ Εὐεργέτη καί τῆς Παναγίας τῆς Πονολύτριας πού 
µέ τόν ἐσωτερικό δυναµισµό τους ἐναρµονίζονταν µέ τή συνολική 
αἰσθητική ἔκφραση τοῦ ναοῦ, καθώς τά κενά τῶν πτυχώσεών τους 
καλυπτόταν µέ χρωµατιστή µαστίχη, δίνοντας τήν ἐντύπωση τῆς 
ἔγχρωµης εἰκόνας. 

Ὁ ναός τῶν ἁγίων Θεο-
δώρων, πέρα ἀπό τήν 
περιγραφή του ἀπό τό 
Σερραῖο λόγιο Θεόδωρο 
Πεδιάσιµο στό περίφηµο 
ἔργο του «Ἔκφρασις περί 
τοῦ ἱεροῦ τῶν Φερῶν», 
µνηµονεύεται, µέ ἀφορ-
µή ἔκτακτα καί σηµαντι-
κά γεγονότα, σέ σηµειώ-
µατα ἀρχαίων κωδίκων, 
ἐπιγραφές πάνω σέ ἀφι-
ερώµατα, καθώς καί 
στόν χρονογράφο τῶν 
µέσων χρόνων τῆς πό-
λης τῶν Σερρῶν παπα-
Συναδινό. Στά κειµήλια 
τοῦ ναοῦ συγκαταλέγο-
νταν, ἐκτός ἀπό τά πο-
λύτιµα ἅγια καί ἱερά 
σκεύη, τά χρυσά βηµό-

θυρα, τά χρυσοκέντητα ἄµφια, οἱ ἱερές εἰκόνες µέ προεξάρχουσα 
τήν πολύτιµη εἰκόνα τῆς Κυρά Μάρως (µητριᾶς τοῦ Μωάµεθ τοῦ 
Πορθητῆ) µέ παράσταση τῆς Θεοτόκου µέ ἔνθετο Τίµιο Ξύλο, τά 
κοσµηµένα µέ µαργαριτάρια πετραχήλια, τά δύο ἑξαπτέρυγα καί ὁ 
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σταυρός µέ χρυσό καί σµάλτο (σήµερα 
βρίσκονται στό National Museum of 

History στή Βουλγαρία), οἱ κάρες 
τῶν ἁγίων Θεοδώρων Τήρωνος καί 

Στρατηλάτου µέσα σέ θῆκες 
ἀργυρές, τά σπαθιά τους, κα-

θώς καί ἡ περίτεχνη πατερί-
τσα µέ χρυσούς κόµβους τοῦ 
Πατριάρχου Κωνσταντινου-

πόλεως Γενναδίου τοῦ Σχολα-
ρίου. 

Τό 1571 ὁ ναός λεηλατεῖται ἀπό 
τούς Τούρκους καί παθαίνει µε-

γάλες ζηµιές. Ἔκτοτε οἱ φθορές 
τοῦ χρόνου ἀντιµετωπίσθηκαν µέ 

παρεµβάσεις µικρῆς µᾶλλον ἐκτάσεως. Ὁ Μητροπολίτης Σερρῶν 
Θεοφάνης οἰκοδοµεῖ τό 1602 τό δυτικό τοῖχο τῆς Μητροπόλεως, πού 
σήµερα ὁρίζει τήν ἀρχή τοῦ νάρθηκα τῆς ἐκκλησίας καί τό γυναι-
κωνίτη, ὅπως µαρτυρεῖ ὁ παπα-Συναδινός: «,ζρι΄ (1601-1602) Ἐγίνην 
νέος ἀρχιερεύς Σερρῶν ὁ κύρ Θεοφάνης εἰς τήν Κοσίνιτζα, ἄνδρας-
θεωριτικός…εὐλαβής, φιλοκκλήσιος, εἰς τόν λόγον του στέρεος. 
Καί ἔκαµεν… τόν τοῖχον τοῦ νάρθηκα ἐκ βάθρων καί τό σκέπος 
ὅλο τοῦ νάρθηκα καί ἐχώρισε καί τόν γυναικίτην…». Ἀπό τό 16ο 
καί ἰδιαίτερα στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα ἄρχισε ἡ ἀντικατάσταση 
τῶν µαρµάρινων τέµπλων µέ ξύλινα. Στό ναό τῶν ἁγίων Θεοδώ-
ρων τό 1602, ὁ Μητροπολίτης Σερρῶν Θεοφάνης, κατά τή µαρτυρία 
τοῦ παπα-Συναδινοῦ ἀντικατέστησε τό  µαρµάρινο τέµπλο µέ ξυ-
λόγλυπτο: «<o> νέος ἀρχιερεύς Σερρῶν ὁ κύρ Θεοφάνης… ἔκαµεν 
τόν τέµπλον τῆς µητρόπολης…». Τό νέο τέµπλο ἤ σωστότερα εἰκο-
νοστάσιο, πού ἦταν ἕνα ἀπό τά πρῶτα στό βορειοελλαδικό χῶρο, 
γιά νά ἐντάξει ὀργανικά στό χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Βήµατος τό Διακονικό 
καί τήν Πρόθεση χωρίς νά διακόπτεται ἀπό τούς πεσσούς, ὅπως γι-
νόταν µέ τό µαρµάρινο τέµπλο, στηρίχθηκε σέ βάσεις πρίν ἀπό τό 
θριαµβευτικό τόξο καλύπτοντας ἔτσι τίς ἀνατολικές παραστάδες, 
ὁπότε, οἱ εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ Εὐεργέτη καί τῆς Θεοτόκου τῆς Πονο-
λύτριας, «τό ἱερόν παλλάδιον τῶν Σερρῶν», ἀφαιρέθηκαν ἀπό τίς 
θέσεις τους καί τοποθετήθηκαν, ἡ µέν εἰκόνα τῆς Θεοµήτορος στό 
δυτικό τοῖχο, ἡ δέ εἰκόνα τοῦ Κυρίου, ἕως καί τό 1868, σέ κάποιον 
ἀπό τούς χώρους τοῦ ναοῦ. Τό 1725 ἔπεσε ὁ ἁγιογραφηµένος νότιος 
τοῖχος τοῦ ναοῦ καί ξανακτίσθηκε ἀπό τόν Μητροπολίτη Σερρῶν 
Στέφανο. Ἡ πυρκαγιά τοῦ 1849 προκάλεσε ἐκτεταµένες φθορές 
στό ναό τῶν ἁγίων Θεοδώρων. Ἡ ψηφιδωτή σύνθεση τῆς Κοινω-
νίας τῶν Ἀποστόλων καταστράφηκε µερικῶς. Tό 1868 ὁ Μητροπο-
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λίτης Σερρῶν Νεόφυτος (1867-1875) µέ τή συνδροµή τῶν Σερραί-
ων, στή θέση κρήνης πού πρίν τήν πυρκαγιά τοῦ 1849 κοσµοῦσε τή 
νότια αὐλή καί χρησιµοποιόταν γιά τούς συµβολικούς καθαρµούς 
τῶν πιστῶν, οἰκοδόµησε τό κωδωνοστάσιο τῆς Μητροπόλεως καί 
ἐντοίχισε σέ αὐτό, γιά λόγους εὐστάθειας, τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ 
Εὐεργέτη. 
Τό ἐσωτερικό τοῦ Ναοῦ τῶν ἁγίων Θεοδώρων φωτιζόταν ἀπό τρία 
ἀργυρά πολυκάνδηλα. Τό πρῶτο, µέ τριάντα τρία φῶτα σέ τρεῖς 
σειρές, ἦταν στό κέντρο τοῦ ναοῦ, τό δεύτερο, µέ ἑπτά φῶτα, µπρο-
στά ἀπό τήν Ὡραία Πύλη καί τό τρίτο, µέ τέσσερα φῶτα, ἀµέσως 
µετά τήν κεντρική εἴσοδο τοῦ ναοῦ. 

Στίς 28 Ἰουνίου τοῦ 1913 ὁ 
ναός, ὅπως καί ἡ πόλη τῶν 
Σερρῶν, καταστρέφονται 
ὁλοσχερῶς ἀπό τούς Βουλ-
γάρους. Στίς ἀρχές τοῦ 1917 
οἱ Βούλγαροι ἀποτοίχισαν 
τήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου 
τῆς Πονολύτριας, πού σπα-
σµένη στή µέση κατά τήν 
ὁριζόντια διάστασή της, 
παρέµεινε στή θέση της 
στό δυτικό τοῖχο τῶν ἁγίων 
Θεοδώρων, γιά νά τή µετα-
φέρουν στή Βουλγαρία. Μέ 
ἐνέργειες τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Σερρῶν καί Νιγρί-
της κ. Θεολόγου καί τήν 
εὐγενική συναίνεση τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Δρά-

µας κ. Παύλου, ἡ ἱερά εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τῆς Πονολύτριας ἐπε-
στράφη στόν Ἱερό Ναό τόν Φεβρουάριο τοῦ 2007 . 
Τό 1938 ἄρχισαν οἱ ἀναστηλωτικές ἐργασίες ἀπό τόν Θ. Ὀρλάνδο 
καί ὁλοκληρώθηκαν τό 1959 ἀπό τόν Ε.Στίκα. Ὁ ναός, ὡς µνηµεια-
κό κτίριο, κινδύνευε σοβαρά ἀπό τίς φθορές τοῦ χρόνου. Τό 1989, µέ 
παρέµβαση τοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Μαξίµου τό µνηµεῖο ἐπισκευ-
άσθηκε καί τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1993 ἐπανασυνδέθηκε ὡς προσκυνη-
µατικός ναός µέ τή θρησκευτική ζωή τῶν κατοίκων τῆς πόλης τῶν 
Σερρῶν. Τό 2008, µέ πρωτοβουλία τοῦ Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρ-
χου µας, φιλοτεχνήθηκε µέ βάση τό πρωτότυπο, ἡ ψηφιδωτή σύν-
θεση τῆς Κοινωνίας τῶν Ἀποστόλων, πού κοσµοῦσε τήν κόγχη τοῦ 
Ἱεροῦ Βήµατος τῆς Παλαιᾶς Μητροπόλεως τῶν ἁγίων Θεοδώρων. 
Διεύθυνση: Ἴ. Δραγούµη 19. Τηλ. 2321021465. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 
Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Βρίσκεται στό Α΄ Νεκροταφεῖο τοῦ Δήµου Σερραίων, στό 
συνοικισµό Κατακονόζι καί ἀνήκει στήν Ἱερά Μητρόπολη 

Σερρῶν καί Νιγρίτης. Σέ ἐντοιχισµένες πλάκες ἀναφέρεται ὅτι κτί-
σθηκε τό 1888 µέ πρωτοβουλία, ἐπιµέλεια καί δαπάνες τοῦ Ἰωάν-
νου Παπαµαρκίδη καί τῆς συντεχνίας τῶν ἐµπόρων τῆς πόλης τῶν 
Σερρῶν ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΝΔΕ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ 
ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥ-
ΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΜΑΡΚΙΔΟΥ ΤΟ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΣΙΑΡΤΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΑΡ-
ΚΙΔΗΣ ΙΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΡΥΣΑΝΤΕΣ ΤΟΙΣ ΕΚΠΕΥΔΕΥΤΗΡΙΟΙΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΟΡΘΟΔ. ΚΟΙΝΟΤ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΝΕΘΗ-
ΚΑΝ. Εἶναι λιθόκτιστος, µονόχωρος, µέ µεγάλο ἡµιθόλιο καί µικρό 
τροῦλο, κεραµοσκεπής στά ἄκρα, χωρίς νάρθηκα. Ἡ κόγχη τοῦ ἁγί-
ου Βήµατος, µέ τούς κιβωτιόσχηµους λίθους ἐξωτερικά, σχηµατίζει 
τρεῖς ἀβαθεῖς ἁψῖδες µέ παράθυρο στή µεσαία. Φαρδεῖς τοῖχοι µέ 
πρόσθετα ἐφαπτόµενα τόξα στηρίζουν τό ἡµιθόλιο µέ τόν τροῦλο 
στήν µέση. 

Ἡ ἀνισοϋψής λιθόκτιστη κεραµοσκεπής στέγη, φέρει ἐνσωµα-
τωµένο στή δυτική ἄκρη τό µικρό κωδωνοστάσιο. Ὁ νάρθηκας ἀπο-
τελεῖ µεταγενέστερη προσθήκη τοῦ 1965. Τό ψηλό ξυλόγλυπτο τέ-
µπλο τοποθετήθηκε τό 1888. Οἱ ὀκτώ φορητές εἰκόνες τοῦ τέµπλου 
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ἁγιογραφήθηκαν τό 1888 ἀπό τόν Ἰωάννη Καλλιπολίτη, µέ δωρεές 
πιστῶν. Κάτω ἀπό αὐτές, σέ ροµβοειδῆ πλαίσια τοῦ ξυλόγλυπτου 
τέµπλου, εἰκονίζονται παραστάσεις ἀπό τήν ζωή τοῦ Κυρίου καί 
ψηλά, στό ἀποστολικό, ὁ Χριστός µέ τούς δώδεκα ἀποστόλους. Οἱ 
Κων/νος Κωτικώστας καί Ἰωάννης Γιαννακούδης ἁγιογράφησαν 
τό 1967 στήν κόγχη τοῦ ἁγίου Βήµατος τήν Πλατυτέρα καί τούς 
Τρεῖς Ἱεράρχες µέ τόν Ἅγιο Σπυρίδωνα. Ὁ Παντοκράτορας στόν 
τροῦλο εἶναι παλαιότερος. Οἱ τοιχογραφίες αὐτές διαβρώθηκαν 
ἀπό τήν ὑγρασία καί ἐπιδιορθώθηκαν τό 1995. Στό δυτικό ὑπέρθυ-
ρο τῆς εἰσόδου, εἰκονίζονται ἡ Δέηση καί οἱ ἅγιοι Κωνσταντῖνος καί 
Ἑλένη. Ἀπό τήν παρακάτω ἐπιγραφή πού βρίσκεται ἀριστερά τῆς 
νότιας εἰσόδου, πληροφορούµαστε ὅτι ὁ Ναός τοιχογραφήθηκε: 
«Εἰς δόξαν Θεοῦ. Ὁ Ἱερός οὗτος Νεκροταφειακός Ναός τῶν Ἁγί-
ων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἱστορήθη κατά τά ἔτη 1989-1995 ὑπό 
τοῦ ἁγιογραφικοῦ οἴκου Ἀφῶν Βλάχου καί Ἀντ. Λαδιᾶ, εὐλογίᾳ καί 
ἐποπτείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίµου, 
ἐπιστασίᾳ τοῦ Οἰκον. Χαραλάµπους Ἀναστασιάδη, προέδρου τῆς 
Δ/κῆς καί Διαχ/κῆς Ἐπιτροπῆς, συνεργούντων αὐτῷ τῶν Βασιλεί-
ου Γκαρέτσα, Χρήστου Χατζηαϊβάζη, Γεωργίου Τζανῆ, Ἀνδρέου 
Δράκογλου, Ἀποστόλου Σταµατιάδου καί Β. Κουτσογιάννη, µελῶν 
αὐτῆς, ἀναλώµασι δέ καί δαπάναις εὐσεβῶν Σερραίων, ὧν τά ὀνό-
µατα ἐν βίβλω ζωῆς». Ἁγιογραφήθηκαν περίπου ἑκατό εἰκόνες 
ἁγίων, καθώς καί πολλές, µεγάλες σέ διάσταση, σύνθετες παρα-
στάσεις ἀπό τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν ἁγίων τῆς 
Ἐκκλησίας. Τό 2009 ἀνεγέρθηκε τό Παρεκκλήσιο τῆς Ἀναστάσεως 
τοῦ Κυρίου καί σέ εἰδικό χῶρο ὁ «Γολγοθᾶς» µέ τόν ὑπερµεγέθη 
Σταυρό, ὅπου τήν Μεγάλη Παρασκευή τελεῖται ἡ ἀναπαράσταση 
τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου (Παρεκκλήσιο 
Ἀναστάσεως). 

Ὑπεύθυνος ἐφηµέριος τοῦ Κοιµητηριακοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρω-
τοπρ. Φίλιππος Καρκάνης. Τηλ. 23210 25810. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 
Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

Ὁ Ἱερός Ναός Ζωοδόχου Πηγῆς θεµελιώθηκε στίς 22 Σεπτεµ-
βρίου τοῦ ἔτους 1978. Γιά τήν ἀνέγερσή του εἶχε προηγουµέ-

νως συσταθεῖ Ἐρανική Ἐπιτροπή. Ὁ Ναός εἶναι βασιλική µέ τροῦλο 
καί οἱ ἐργασίες ἀνεγέρσεώς του ὁλοκληρώθηκαν δέκα χρόνια 
ἀργότερα. Τότε τελέσθηκαν καί τά ἐγκαίνιά του ἀπό τόν µακαρι-
στό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιµο. Ἀπό τό ἐπόµενο 
ἔτος καθιερώθηκε νά τελεῖται κάθε Μεγάλη Παρασκευή ἡ περιφο-
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ρά τοῦ ἐπιταφίου. Ὑπεύθυνος ἐφηµέριος τῶν Β’ Κοιµητηρίων εἶναι 
ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Χρυσόστοµος Λουκάγκος. 

ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Τό ἱερό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν ἀνεγέρθη-
κε κατά τό ἔτος 1927 λίγο δεξιότερα ἀπό τόν παλαιό βυζαντινό 

Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Αὐτό µαρτυρεῖται ἀπό τήν ἐπιγρα-
φή πού βρίσκεται δεξιά τῆς κεντρικῆς εἰσόδουτοῦ Ναοῦ. Δεύτερη 
ἐπιγραφή στό   ἐσωτερικό τοῦ Ναοῦ µαρτυρεῖ τήν ἀνέγερση τοῦ 
Παρεκκλησίου, ἀλλά καί τήν ὕπαρξη παλαιοτέρου µεγάλου ναοῦ 
πλησίον τοῦ Παρεκκλησίου, ὁ ὁποῖος κατεστράφη κατά τήν πυρ-
καγιά τῆς 28ης Ἰουνίου 1913. Περί τῆς ὑπάρξεως τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ 
ἔχουµε πολλές µαρτυρίες, ἀλλά καί φωτογραφικό ὑλικό τῆς ἐποχῆς 
ἐκείνης. Ἡ ἀρχαιότερη µνεία τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς γίνεται σέ ἀπόσπασµα Ὀθωµανικοῦ λεπτοµεροῦς κώδικα 
καταγραφῆς πού βρίσκεται στήν ἐθνική βιβλιοθήκη «Κυρίλλου καί 
Μεθοδίου» τῆς Σόφιας καί χρονολογεῖται µεταξύ 1494 καί 1503. 
Ὁ σηµερινός Ναός ἀνεγέρθηκε πλησίον τοῦ παλαιοῦ λόγῳ ἀλλαγῆς 
τῆς ρυµοτοµίας τῆς πόλεως. Ἐγκαινιάσθηκε στίς 26-11-2005, ἀπό τόν 
νῦν Μητροπολίτη κ. Θεολόγο. Εἶναι µονόκλιτη βασιλική µέ δύο τρού-
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λους καί δύο καµπαναριά. Τό 1929 δυτικά τοῦ ναοῦ κτίσθηκε αἴθουσα 
ἡ ὁποία ἐχρησιµοποιεῖτο γιά τίς ἀνάγκες κατηχητικῶν καί ὁµιλιῶν 
τῆς διαλυθείσης ἀδελφότητος «Ἀναγέννησις», ἀπό τήν ὁποία καί 
παραχωρήθηκε τό Ἱερό Παρεκκλήσιο στήν Ἱερά Μητρόπολη κατά τό 
ἔτος 1998. Τόν Μαΐο τοῦ 2001 ἄρχισε ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ, ἀπό 
τόν ἁγιογραφικό οἶκο τῶν ἀδελφῶν Βλάχου καί Ἀντωνίου Λαδιᾶ. Τό 
2004 ἀνακαινίστηκε καί ἁγιογραφήθηκε τό Ἱερό Ναΰδριο τῆς Ζωοδό-
χου Πηγῆς πού βρίσκεται στό προαύλιο. Τό 2007 ἀνακαινίστηκε καί 
ἐπεκτάθηκε δυτικά ὁ Ναός καί τό 2009 ἁγιογραφήθηκε τό νέο τµῆµα, 
ἀπό τόν ἁγιογραφικό οἶκο τῶν ἀδελφῶν Βλάχου. Μαζί µέ τήν ἐπέκτα-
ση τοῦ Ναοῦ διαµορφώθηκε αἴθουσα γιά συνάξεις τῶν ἐκκλησιαζο-
µένων. Κάθε Παρασκευή τῆς ἑβδοµάδος τελεῖται Θεία Λειτουργία καί 
ἡ παράκληση τῆς Ἁγίας. 
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 Τό βράδυ τῆς Παρα-
σκευῆς (10:00) ἱερά 
ἀγρυπνία. Κυριακή 
τελεῖται ἡ δεύτερη 
Θεία Λειτουργία ἡ 
ὁποία ἀρχίζει στίς 
10:30 τό πρωί. Ὁ 
Ναός πανηγυρίζει 
στίς 26 Ἰουλίου ἡµέ-
ρα µνήµης τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς, τήν 
Παρασκευή τῆς Δια-
καινησίµου ἑβδοµά-
δος ἐξ αἰτίας τοῦ να-
ϋδρίου τῆς Ζωοδόχου 
Πηγῆς, καθώς καί 26 
Νοεµβρίου τοῦ Ἁγί-
ου Στυλιανοῦ λόγῳ 
τοῦ παλαιοῦ ἁγιά-
σµατος πού ὑπῆρχε 
πλησίον τοῦ Ναοῦ. 
Τελευταία καθιερώ-
θηκε νά πανηγυρί ζει 
καί στίς 14 Ὀκτωβρί-
ου, τῆς Ὁσίας Παρα-
σκευῆς τῆς Ἐπιβα-
τηνῆς. 

Ὑπεύθυ νος ἐφη-
µέριος τοῦ Παρεκ-
κλησίου εἶναι ὁ 
Πρωτοπρεσβύτερος 
Παναγιώτης Κανα-
κάρης. Διεύθυνση: 
Ἴ. Δραγούµη 26. Τηλ. 
23210 22755. 
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ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Τό ἱερό παρεκκλήσιο 
τοῦ Ἁγίου Θεράπο-

ντος θεµελιώθηκε τό 1935 
σύµφωνα µέ τήν σχετική 
µαρµάρινη ἐπιγραφή πού 
σώζεται. Οἱ ἐργασίες 
ἀνεγέρσεως ὁλοκληρώ-
θηκαν ἀρκετά χρόνια 
ἀργότερα τό 1950. 
Εἶναι σταυροειδής µετά 
τρούλου Ναός πού ἀνα-

καινίσθηκε τό 1987-90. Στό µικρό αὐτό παρεκκλήσιο τελεῖται θεία 
Λειτουργία, ἱερά παράκληση καί πραγµατοποιοῦνται ὁµιλίες. 

Ὑπεύθυνος ἐφηµέριος εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Χρυσόστοµος 
Λουκάγκος. Διεύθυνση: Καισαρείας 19. Τηλ. 23210 23889.  

ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Ἡ ἀποπεράτωση τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Συµεών 
τοῦ Στυλίτου καί Θεοδόχου ἔγινε τό 1835. Κτήτορες τοῦ Ναοῦ 

ἦταν ὁ Χατζηαποστόλης καί ἡ Χατζηκυριακή Κατιρτζόγλου. Δίπλα 
στό Παρεκκλήσιο ὑπάρχει ξενώνας πού κατά περιόδους φιλοξενεῖ 
ἄπορες οἰκογένειες. Κάθε Τετάρτη τελεῖται Ἱερά παράκληση κατά 

τήν ὥρα τοῦ ἑσπε-
ρινοῦ. Τό µοναδι-
κό κειµήλιο τοῦ 
Ναοῦ εἶναι ἡ εἰκό-
να τῆς Παναγίας 
τῆς Βρεφοκρα-
τούσης τοῦ ἔτους 
1782. Τά ὑπόλοι-
πα κειµήλια βρί-
σκονται στό µου-
σεῖο τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως. 
Ὑπεύθυνος ἐφη-

µέριος εἶναι ὁ Πρωτοπρ. Στυλιανός Κουκουλᾶς. Διεύθυνση: Τέρµα 
Λ. Παπαπαύλου. Τηλ. 23210 65222. 
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ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ  
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ 

ΚΥΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

Τό Ἱερό παρεκκλήσιο πού τιµᾶται ἐπ’ ὀνόµατι τῶν Ἁγίων Δώ-
δεκα Ἀποστόλων καί τῆς Μεταµορφώσεως τοῦ Κυρίου βρί-

σκεται στήν κοιλάδα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Ἀνεγέρθηκε τό 1949 
καί ἀνακαινίσθηκε τό 2004. Εἶναι µικρῶν διαστάσεων ναΰδριο ρυθ-
µοῦ βασιλικῆς µετά τρούλου καί κοσµεῖται ἐσωτερικά µέ ὄµορφες 
τοιχογραφίες. 

Ὑπεύθυνος ἐφηµέριος εἶναι ὁ Πρωτοπρ. Θεόδωρος Καβακίδης. 
Διεύθυνση: Τέρµα Ἐξοχῶν. Τηλ. 23210 22755. 

ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ 
ΣΕΡΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Τό προσφάτως ἐκ βάθρων ἀνακαινισθέν ἱερό παρεκκλήσιο 
ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐλ. Βενιζέλου 157 στήν πόλη τῶν Σερρῶν εἶναι 

ἀφιερωµένο ἀπό τήν τοπική µας Ἐκκλησία µέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια 
ἀφενός µέν στήν ἁγία καί ἡρωική µορφή τοῦ νεαροῦ βλαστοῦ τῆς 
περιβλέπτου πόλεώς  µας Ἰωάννη, ἀφετέρου δέ στό νεοφανῆ καί 
θαυµατοβρύτη ποιµένα τῆς Συµφερουπόλεως   καί πανθαύµαστο 
ἰατρό Λουκᾶ. Ὁ ἅγιος νεοµάρτυς  Ἰωάννης  γεννήθηκε, µεγάλωσε 
καί µαρτύρησε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ στήν πόλη τῶν Σερρῶν 
τό δεύτερο µισό τοῦ 15ου αἰῶνος, στά δύσκολα χρόνια  τῆς   τουρ-
κικῆς σκλαβιᾶς.  Ἔκτοτε εἶναι τό καύχηµα, ὁ ἂγρυπνος φύλακας, 
ὁ διάπυρος πρός τόν Κύριον  πρεσβευτής µας,  ὁ φιλόστοργος προ-
στάτης τῆς νεολαίας µας. 
Ὁ ἅγιος Λουκᾶς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Συµφερουπόλεως τῆς Κριµαίας 
καί ἰατρός γεννήθηκε στά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος στήν Ρωσία καί 
ἔλαµψε ὡς ἀστέρας πολύφωτος κατά τήν διάρκεια τῆς  µεγάλης 
καί ἀσέληνης νύκτας τῆς ἀθεΐας πού ἔπληξε µέ ἰδιαίτερη σφοδρό-
τητα τήν ὁµόδοξη χώρα τῆς Ρωσίας κατά τόν παρελθόντα αἰώνα. 
Ἐκοιµήθη ὁσιακῶς µόλις τό 1961, ἐνῶ ἡ πληθύς τῶν ὑπερφυῶν 
θαυµάτων του τόν ἔχει καταστήσει ἰδιαιτέρως προσφιλῆ  καί στήν 
πατρίδα µας. 
Τό  νέο αὐτό ἱερό  παρεκκλήσιο τῆς πόλεώς µας, ἡ  ὂµορφη  αὐτή 
γωνιά τοῦ παραδείσου πού βρίσκεται στόν αὒλειο χῶρο τοῦ πα-
λαιοῦ  ὀρφανοτροφείου τῆς πόλεώς µας, ἀνακαινίσθηκε πρόσφα-
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τα  χάρη στήν ποιµαντική φροντίδα καί µέριµνα τοῦ Σεβασµιωτά-
του Ποιµενάρχου µας κ. Θεολόγου. 
Τό ἀπόγευµα τῆς 11ης Μαΐου  τοῦ 2009, τελέσθηκε µέ κάθε ἐπιση-
µότητα ἡ ἀκολουθία τῶν θυρανοιξίων καθώς καί ὁ Μέγας πανη-
γυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νεοµάρτυρος  Ἰωάννου 
προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου µας καί ἒκτοτε ἀποδόθη-
κε  στή θεία λατρεία. Τήν παραµονή τῆς δευτέρας πανηγύρεως τοῦ 
Ἱ. Ναοῦ, τήν 10η Ἰουνίου 2009, τελέσθηκε ἀπό τό Σεβ Μητροπολίτη 
µας  ὁ µέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, 
ἐνῶ φιλοξενήθηκε γιά λίγες µέρες  ἀπότµηµα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου  
τοῦ χαριτοβρύτου καί νεοφανοῦς ἁγίου, προερχόµενο ἀπό τήν Ἱ.Μ 
Παναγίας Δοβρᾶ Βεροίας. Τρίτος καί µεγαλύτερος σταθµός στήν 
νεώτερη ἱστορία τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου, τά ἐγκαίνιά  του,  πού 
ἐτελέσθησαν µέ  τήν πρέπουσα λαµπρότητα καί µεγαλοπρέπεια 
τήν 3η τοῦ µηνός Ὀκτωβρίου τοῦ 2009. Τήν παραµονή, Παρασκευή 

2 Ὀκτωβρίου ἒγινε ἡ ὑποδοχή καί ἡ κατάθεση τῶν ἱερῶν λειψάνων 
καί ἀκολούθησε ὁ ἑσπερινός τῶν ἐγκαινίων. Τό Σάββατο 3 Ὀκτω-
βρίου ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τό Σεβ. Μητροπολίτη µας κ. Θεολόγο τό 
παρεκκλήσιο καί τελέσθηκε ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία στόν καθα-
γιασµένο πλέον Ναό. Ἰδιαίτερη εὐλογία καί τιµαλφέστατος πνευ-
µατικός θησαυρός γιά τό ἱερό παρεκκλήσιο  καί τήν τοπική µας 
Ἐκκλησία εὑρύτερα, ἀποτελεῖ ἡ ἐξασφάλιση ἀποτµήµατος τοῦ ἱε-
ροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, εὐγενῶς παραχωρηθέ-
ντος ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Συµφερουπόλεως καί Κριµαίας κ. 
Λάζαρο πρός ἁγιασµό ὃλων µας. Στό ἱερό παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων 
Ἰωάννου τοῦ Σερραίου  καί Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ τελεῖται κάθε Κυρια-
κή  ἡ Θεία Λειτουργία, κάθε Δευτέρα τό ἀπόγευµα ἡ παράκληση 
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στόν Ἅγιο Ἰωάννη καί κάθε Πέµπτη ἡ παράκληση στόν Ἅγιο Λουκᾶ  
γιά νά ἁγιάζεται  καί νά ἐνισχύεται πνευµατικῶς ὁ φιλόχριστος 
λαός τοῦ Θεοῦ καί  νά ἐµπνέεται  στόν πνευµατικό του ἀγῶνα.

Ὑπεύθυνος τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος 
Ἀνδρέας Βογιατζῆς. Διεύθυνση: Ἐλ. Βενιζέλου 143. 

ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ ΚΑΙ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Τό Ἱερό Πα-
ρεκκλήσιο 

τῶν Ἁγίων 
Μηνᾶ καί Κυ-
ριακῆς βρί-
σκεται στήν 
ὁδό Εὐθ. Ἀδάµ 
στήν πόλη 
τῶν Σερρῶν. 
Στόν ἴδιο χῶρο 
ὑπῆρχε Βυζα-
ντινός Ναός 
ἐπ’ ὀνόµατι 
τῆς Ἁγίας Κυ-
ριακῆς, πού δέν 
γ ν ω ρ ί ζ ο υ µ ε 
πότε ἀνεγέρ-
θηκε καί πότε 
καταστράφη-
κε, πάνω στά 
θεµέλια τοῦ 
ὁποίου ἔχει 
ἀνεγερθεῖ τό 
σηµερινό Πα-
ρεκκλήσιο. Σέ 
µία ἀνάγλυφη 
πλάκα ἀνα-
γράφεται ὅτι 

ἔχει ξανακτισθεῖ τό 1837, ἐνῶ σύµφωνα µέ γραπτές πηγές ἔγιναν 
ἐπισκευαστικές   ἐργασίες πενήντα χρόνια µετά. Ὁ Ναός κάηκε τό 
1913 καί ἡ νέα ἀνοικοδόµησή του ἦταν δύσκολη, καθώς οἱ ἰδιοκτῆτες 
τῶν γειτονικῶν οἰκοπέδων δέν δέχονταν νά παραχωρήσουν µέρος 
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αὐτῶν. Ἡ ἀείµνηστη Ἑλένη Βαλαλᾶ ἄκουγε µέσα ἀπό µία λάµψη 
κάποιες φωνές πού τήν πρόσταζαν νά ἀνεγείρει τόν Ναό. Ἡ πίστη 
καί ἡ εὐσέβειά της κατέστησαν δυνατή τήν πραγµατοποίηση τοῦ 
θελήµατος τοῦ ἁγίου. 
Μία πρόχειρη ξύλινη κατασκευή ἐξυπηρετοῦσε τίς πνευµατικές 
ἀνάγκες τῶν χριστιανῶν µέχρι τό 1939 πού ἄρχισε ἡ ἀνέγερση τοῦ 
Ναοῦ, πού ἀφιερώθηκε στήν ἁγία Κυριακή καί στόν ἅγιο Μηνᾶ, 
κατόπιν τῶν θαυµατουργικῶν ἀποκαλύψεών του. Τό Ἱερό Παρεκ-
κλήσιο ἐγκαινιάσθηκε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1985 ἀπό τόν µακαριστό 
Μητροπολίτη Μάξιµο. Ἀνακαινίσθηκε τό 2007 καί ἁγιογραφήθηκε 
µέ τοιχογραφίες ἀπό τόν ἁγιογράφο Νικόλαο Γκόλα. Τό σηµαντι-
κότερο γεγονός στήν ἱστορία τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου εἶναι ἡ ἐκ 
µέρους τοῦ Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχου µας προσφορά ἀποτµή-
µατος ἐκ τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῶν ἁγίων Μηνᾶ καί Βαρβάρας γιά 
διαρκῆ εὐλογία καί µόνιµη ἁγιαστική παρουσία τῶν ἀγίων πρός 
χάριν τῶν πιστῶν. Στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τελεῖται κάθε Κυριακή 
ἱερά παράκληση. Κάθε Πέµπτη τελεῖται Θεία Λειτουργία καί µία 
φορά τόν µήνα τελεῖται ἱερά ἀγρυπνία. 
Σέ κοντινή ἀπόσταση ἀπό τόν Ναό ὑπῆρχαν πρό τῆς πυρπολή-
σεως τῶν Σερρῶν ἀπό τούς Βουλγάρους τό 1913, δύο Ναοί, τῆς 
Παναγίας Δοχιανῆς - Ἁγίας Βαρβάρας καί τῶν Τριῶν Παίδων. Οἱ 
Ναοί αὐτοί καταστράφηκαν καί δέν ξανακτίσθηκαν. Γιά νά δια-
τηρηθεῖ στή µνήµη ἡ ὕπαρξή τους κτίσθηκε τό παρεκκλήσιο τῆς 
ἁγίας Βαρβάρας στά βόρεια τοῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Μηνᾶ 
καί Κυριακῆς. 

Ὑπεύθυνος ἐφηµέριος τοῦ Παρεκκλησίου εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύ-
τερος Ἀνδρέας Βογιατζῆς. Διεύθυνση: Ἀκροπόλεως & Εὐθ. Ἀδάµ. 
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ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

Τό Ἱερό πα-
ρεκκλήσιο 

τῆς Ἀναλήψεως 
τοῦ Κυρίου ἀνε-
γέρθηκε τό 1940, 
σύµφωνα µέ προ-
φορικές µαρτυρί-
ες. Στά 1963 ἔγι-
ναν προσθῆκες 
καί ἐπέκταση τοῦ 
Παρεκκλησίου. Ὁ 
Ναός εἶναι ρυθ-
µοῦ βασιλικῆς 
ἄνευ τρούλου καί 

διακοσµεῖται µέ ὄµορφες τοιχογραφίες. Κάθε Πέµπτη τελεῖται ἡ 
ἱερά παράκληση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί λειτουργεῖ κύκλος 
µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Ὑπεύθυνος ἐφηµέριος εἶναι ὁ Πρωτοπρ. Θε-
όδωρος Καβακίδης. Διεύθυνση: Λαµψάκου 8-10. Τηλ. 23210 22755.  

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΕΝΗΣ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕ ΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ 

Ὁ Ἱερός 
Ναός 

τῶν Ἁγίων 
Ἰ σ α π ο σ τ ό -
λων Κωνστα-
ντίνου καί 
Ἑλένης ἀνε-
γέρθηκε στό 
χωριό τῆς 
ἁγίας Ἑλένης 
Σερρῶν τό 
1933 µέ προ-
σωπική ἐργα-

σία τῶν ἐνοριτῶν καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1938 ἀπό τόν τότε Μη-
τροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Μεγγρέλη). Εἶναι 
ρυθµοῦ βασιλικῆς καί ἐσωτερικά κοσµεῖται µέ τοιχογραφίες. 

Κάθε Τετάρτη τελεῖται ἱερά παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. 
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Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρεσβύτερος Ἰωάννης Πετρακόπου-
λος. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 14,1 χλµ. Τηλ. 23210 27712.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Κοντά στήν πόλη τῶν 
Σερρῶν καί σέ ἕνα 

εἰδυλιακό µέρος βρίσκε-
ται τό προάστιο τοῦ Ἁγί-
ου Ἰωάννου. Ἡ µικρή κε-
ραµοσκεπής βασιλική 
τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου 
ἀνεγέρθηκε κατά τό 
1930. Ἐγκαινιάστηκε στίς 
21 Νοεµβρίου τοῦ 1980. 
Παράλληλα µέ τή συµ

µετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλαν-
θρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προ-
σπάθεια γιά τόν καταρτισµό τῶν 
ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία κατηχη-
τικοῦ σχολείου καί κύκλου µελέτης 
Ἁγίας Γραφῆς. Στήν ἐνορία ὑπάγο-
νται τά Ἱερά Παρεκκλήσια τοῦ Ἁγί-
ου Ἰωάννου καί τοῦ Ἁγίου Γεωργί-
ου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ 
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Ἀνα-
γνώστου. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 4,4 
χλµ. Τηλ. 23210 59302. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στήν κωµόπολη τοῦ 
Ἁγίου Πνεύµατος εἰκάζεται ὅτι κτίσθηκε σέ τρεῖς οἰκοδο-

µικές φάσεις. Πρῶτα ἀνεγέρθηκε τό θολωτό ἱερό Βῆµα, ἔπειτα ὁ 
κυρίως ναός καί ὁ νάρθηκας δίνοντάς του παράλληλα τόν ἀρχιτε-
κτονικό ρυθµό τρίκλιτης βασιλικῆς. Ὁ Ναός ἐγκαινιάσθηκε στίς 20 
Ὀκτωβρίου τοῦ 1805 ὅπως µαρτυρεῖται σέ ἐνεπίγραφη πλάκα καί 
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ἀπό φιρµάνι πού ἐκδόθηκε στίς 17 Σεπτεµβρίου τοῦ 1805. 
Παράλληλα µέ τό λα-
τρευτικό καί ἁγιαστικό 
ἔργο ἐπιτελεῖται καί δι-
ακονία τῆς φιλανθρω-
πίας. Ἐπίσης καταβάλ-
λεται προσπάθεια γιά 
τόν πνευµατικό καταρ-
τισµό τῶν πιστῶν στά 
πλαίσια τῆς ὁποίας 
λειτουργοῦν δύο κατη-
χητικά σχολεῖα καί κύ-
κλος µελέτης Ἁγίας 

Γραφῆς. Κάθε Παρασκευή τελεῖται ἡ ἱερά παράκληση τῆς Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου καί τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Στήν ἐνορία ὑπάγονται 
τά Ἱερά Παρεκκλήσια Ἁγίου Πνεύµατος, Ἁγίας Κυριακῆς, τῶν Ἁγί-
ων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Νικόλαος Μαρ-
κάδας. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 13,2 χλµ. Τηλ. 23210 92408. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ 

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγί-
ου Ἀθανασίου ἀνε-

γέρθηκε τό 1952-53 σύµφω-
να µέ προφορικές µαρτυρίες 
ἐνοριτῶν στήν κωµόπολη 
τοῦ Ἀδελφικοῦ καί ἐγκαινιά-
σθηκε τό 1970 ἀπό τόν µακα-
ριστό Μητροπολίτη Σερρῶν 
καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο 
(Καρδαµένη). Πρόσφατα ἔγι-
ναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες 

καί προστέθηκε νάρθηκας. Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ φι-
λανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο παράλληλα µέ τό λατρευτικό καί 
ἁγιαστικό ἔργο. Στήν ἐνορία ὑπάρχουν δύο Παρεκκλήσια τοῦ Ἁγί-
ου Μηνᾶ καί τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. 
Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρεσβύτερος Ἰωάννης Γούσιος. Ἀπό-
σταση ἀπό Σέρρες: 13,3 χλµ. Τηλ. 23210 42131. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Ὁ παλαιός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀναγεννήσε-
ως ἀνεγέρθηκε τό 1891 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1929. Γιά τίς 

πνευµατικές καί λατρευτικές ἀνάγκες τῶν κατοίκων τῆς ἐνορίας 
ἀνεγέρθηκε νέος Ἱερός Ναός ἐπ’ ὀνόµατι τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τό 
1972 καί ἐγκαινιάσθηκε δέκα χρόνια ἀργότερα στίς 30 Νοεµβρίου 
τοῦ 1982. Εἶναι τρίκλιτη σταυροειδής µετά τρούλου καί µέ τρεῖς 
κόγχες στό ἱερό. Παράλληλα µέ τό ἁγιαστικό ἔργο ἐπιτελεῖται καί 
φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτι-
σµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύ-
κλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Ἰωάννης Τσιακί-
ρης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 24,3 χλµ. Τηλ. 23210 75089. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ 

Στό κέντρο τοῦ δηµοτικοῦ διαµερίσµατος Βαλτοτοπίου καί 
σέ κοντινή θέση πρός τόν παλαιότερο Ναό βρίσκεται ὁ πρό-

σφατα ἀνεγερθείς Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ὁ Ναός θε-
µελιώθηκε στίς 12 Ἰουνίου 1999 ἀπό τόν µακαριστό Μητροπολίτη 
Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιµο καί ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν ἴδιο στίς 
19 Μαΐου τοῦ 2001. Εἶναι σταυροειδής µέ τροῦλο Ναός ἐπενδυµένος 
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ἐξωτερικά µέ πέτρα. Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ φιλανθρω-
πικό καί κοινωνικό ἔργο παράλληλα µέ τήν λειτουργική διακονία. 
Στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ὑπάγεται τό Ἱερό Παρεκκλήσιο 
τῆς Ἁγίας Μαρίνης. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Νικόλαος Τσά-
τσος. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 15,5 χλµ. Τηλ. 23210 31563. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ

Ὁ πρῶτος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου ἀνεγέρθηκε τό 
1904 καί εἶναι µικρή βασιλική χωρίς τροῦλο. Γιά τίς λατρευ-

τικές ἀνάγκες τῶν ἐνοριτῶν ἀνεγέρθηκε τό 1955 νέος Ἱερός Ναός 
καί ἐγκαινιάσθηκε στίς 13 Νοεµβρίου τοῦ 1974 ἀπό τόν Μητροπολί-
τη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαµένη). Εἶναι τρίκλιτη 
βασιλική µέ τροῦλο πού φέρει στά ἀνατολικά τρεῖς κόγχες. 
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Τό 1996 ἔγινε προσθήκη νάρθηκα καί λίγο ἀργότερα ἄρχισε ἡ ἁγιο-
γράφηση πού συνεχίζεται µέχρι καί σήµερα. Παράλληλα µέ τή 
συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ 
φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτι-
σµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύ-
κλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Κάθε Τετάρτη τελεῖται ἱερά παράκλη-
ση στόν παλαιό Ναό. Μία µικρή ὁµάδα ἀποτελουµένη ἀπό κυρίες 
τῆς ἐνορίας ἔχει ἀναλάβει µαζί µέ τόν ἐφηµέριο τήν οἰκονοµική 
ἐνίσχυση ἐµπερίστατων ἐνοριτῶν. Στήν ἐνορία ὑπάγονται τά Ἱερά 
Παρεκκλήσια τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου καί τοῦ Προφήτου Ἠλιού. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Δηµήτριος Δούµπας. Ἀπό-
σταση ἀπό Σέρρες: 22,2 χλµ. Τηλ. 23210 81169.  

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΑΣ 

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς ἀνεγέρθηκε στην Βαµ-
βακούσα Σερρῶν περίπου τό 1930 σύµφω να µέ προφορι-

κές µαρτυρίες ἐνοριτῶν. Τό 1981-84 ἔγιναν ἀνακαινιστικές ἐργασί-
ες καί πρόσφατα προστέθηκε νάρθηκας καί ἀνεγέρθηκε αἴθουσα 
πνευµατικῶν ἐκδηλώσεων. Ἤδη γίνεται ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ µέ 
τοιχογραφίες βυζαντινῆς τεχνοτροπίας. Παράλληλα µέ τήν καλλι-
έργεια λειτουργικοῦ φρονήµατος καταβάλλονται προσπάθειες γιά 
τήν πνευµατική ἐνίσχυση καί θωράκιση τῶν ἐνοριτῶν. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρεσβύτερος Μᾶρκος Σκαπῆς. Ἀπό-
σταση ἀπό Σέρρες: 15,5 χλµ. Τηλ. 23210 42360.



95

Προσκυνητάριον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Δη-
µητρίου Ἄνω Βροντοῦς 

ἀνεγέρθηκε στό ὁµώνυµο ὀρεινό 
χωριό τό ἔτος 1835 σύµφωνα µέ 
τήν µαρµάρινη ἐπιγραφή, στήν 
ὁποία ἀναγράφονται καί τά ὀνό-
µατα τῶν δωρητῶν (Ἰωάννης, 
Ἀθανάσιος, Βασίλειος) καί ἐγκαι-
νιάσθηκε τό ἔτος 1835. 
Εἶναι τρίκλιτη βασιλική χωρίς 
τροῦλο. Τό ὡραῖο ξυλόγλυπτο τέ-
µπλο πού κοσµεῖ τό Ναό συντηρή-
θηκε ἐξ ὁλοκλήρου, µερίµνῃ τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου µας κ. Θεολό-
γου, τοῦ ἱερέως τοῦ Ἐκκλ. Συµβου-
λίου καί τοῦ Προέδρου τῆς κοινό-
τητος, τό ἔτος 2008. Παράλληλα µέ 
τή καλλιέργεια τοῦ ἐνοριακοῦ φρο-
νήµατος ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλαν-
θρωπικό ἔργο γιά τήν οἰκονοµική 
συµπαράσταση ἐµπερίστατων 
οἰκογενειῶν πού χρήζουν ἐνισχύ-
σεως. Κατά τόν µήνα Ὀκτώβριο 
ἑκάστου ἔτους δίδεται κατ’ ἔθος 
στήν Ἱερά Μονή Τιµίου Προδρόµου 
ἱκανή ποσότητα γεωµήλων ἀπό 
τήν παραγωγή τῶν ἐνοριτῶν. Στήν 
ἐνορία ἀνήκουν τά Ἱερά Παρεκ-
κλήσια τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τῆς 
Ζωοδόχου Πηγῆς, τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ 
Σταυρ. Οἰκονόµος Ἠλίας Ναβρού-
ζογλου. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 
32,4 χλµ. Τηλ. 23210 85280.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΑΙΩΝΟΣ

Ὁ       βυζαντινός Ἱερός Ναός τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου εἶναι κτί-

σµα τοῦ 12ου αἰῶνος στόν ἀρχιτε-
κτονικό τύπο τοῦ σταυροειδοῦς 
µετά τρούλου Ναοῦ µέ ὄµορφο 
κεραµοπλαστικό διάκοσµο. Τό 
παλαιότερο στρῶµα τῶν τοι-
χογραφιῶν τοῦ Ναοῦ χρονο-
λογεῖται στά 1171. Οἱ εἰκόνες 
τοῦ τέµπλου εἶναι τῶν µέσων 
τοῦ 19ου αἰώνα. Στό διάβα 
τῶν αἰώνων ὁ Ναός κάηκε δύο 

φορές ἀπό ἄγνωστη αἰτία καί ὁ 
διάκοσµός του ὑπέστη καταστροφή ἀπό τή φωτιά. Τό 1851 ἔγινε 
προσθήκη νάρθηκα σέ ἄµεση συνέχεια τοῦ Ναοῦ, γιά λειτουργι-
κούς λόγους. Παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται 
προσπάθεια γιά τόν καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία 
κύκλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στήν ἐνορία ἀνήκουν τά Ἱερά Πα-
ρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου Παντελεήµονος, τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου 
καί Ἑλένης καί τοῦ Προφήτου Ἠλιού. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Λάζαρος Παπανδρέου. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 17,7 χλµ. Τηλ. 23210 92330.  
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΑ 

Στό κέντρο τοῦ δηµο-
τικοῦ διαµερίσµα-

τος Ἐµµανουήλ Παπᾶ 
βρίσκεται ὁ ἱστορικός 
Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγί-
ου Ἀθανασίου µέ τό 
θαυµάσιο ξυλόγλυπτο 
τέµπλο µέ σπάνιες ξυ-
λόγλυπτες σκηνές ἀπό 
τῆν Παλαιά καί τήν 
Καινή Διαθήκη. Ὁ Ναός 

ἀνεγέρθηκε τήν 1η Σεπτεµβρίου 1805 ὅπως µαρτυρεῖ ἡ µαρµάρινη 
ἐντοιχισµένη ἐπιγραφή 
καί εἶναι ἀρχιτεκτονι-
κοῦ ρυθµοῦ τρίκλιτης 
σταυροειδοῦς βασι-
λικῆς µέ τροῦλο. Πρό-
σφατα διακοσµήθηκε 
µέ ἁγιογραφίες. Ἡ 
πνευµατική καί ἐνορια-
κή δραστηριότητα 
ἀφορᾶ στήν τέλεση 
ὅλων τῶν ἱερῶν ἀκο-
λουθιῶν, στή φιλαν-
θρωπική δράση καί στό 
κοινωνικό ἔργο. 

Στήν ἐνορία λει-
τουργεῖ κατηχητικό 
σχολεῖο καί κύκλος µε-
λέτης Ἁγίας Γραφῆς. 
Στήν ἐνορία ἀνήκουν 
τά Ἱερά Παρεκκλήσια 
τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου, 
πού σύµφωνα µέ ἐπι-
γραφή ἀνεγέρθηκε τό 

1864, τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου τοῦ 1912, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τό ἔτος 
1928, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καί τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἐφηµέριος τοῦ 
Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Ἀθανάσιος Κοκορότσκος. Ἀπόσταση ἀπό 
Σέρρες: 17,7 χλµ. Τηλ. 23210 91968.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΤΑΜΥΛΩΝ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀνεγέρθηκε τό 1925 ἀπό 
πρόσφυγες τοῦ Πόντου. Εἶναι µικρῶν διαστάσεων βασιλι-

κή µέ τροῦλο. Ἀπό τό 1997 ἄρχισαν ἐργασίες ἐπέκτασης τοῦ Ναοῦ 
µέ τήν κατασκευή νάρθηκα, ἐπένδυσης ἐξωτερικά µέ πέτρα καί 
ἁγιογράφησης τοῦ Ναοῦ.
Στήν ἐνοριακή αἴθουσα πραγµατοποιοῦνται συνάξεις, γίνονται τά 
µαθήµατα τοῦ κατηχητικοῦ σχολείου καί τοῦ κύκλου µελέτης Ἁγί-
ας Γραφῆς. Κάθε Τετάρτη τελεῖται ἱερά Παράκληση τῆς Ὑπεραγί-
ας Θεοτόκου. Κατ’ ἔτος πραγµατοποιοῦνται ἐπισκέψεις σέ εὐαγῆ 
ἱδρύµατα καί χορηγοῦνται οἰκονοµικά βοηθήµατα σέ ἐµπερίστα-
τους ἐνορίτες. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Στέφανος Παπανδρέου. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 5,4 χλµ. Τηλ. 23210 93065. 

ΙΕΡΟ ΜΟΝΥΔΡΙΟ ΑΓΙΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΤΑΜΥΛΩΝ 

Τό µικρό µονύδριο βρίσκεται στό δρόµο πού ὁδηγεῖ ἀπό τήν 
πόλη τῶν Σερρῶν στήν Ἱερά Μονή Τιµίου Προδρόµου. Ἡ 

ἀείµνηστη Ἄννα Τριανταφυλλίδου µέ τήν βοήθεια πολλῶν Σερ-
ραίων κατοίκων ἔκτισαν τό 1958 τό µικρό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων 
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί ἀργότερα τό Ναό τῶν Ἁγίων Γεωρ-
γίου καί Δηµητρίου µέ τά βοηθητικά κτίσµατα (ἀρχονταρίκι, χώ-
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ρους φιλοξενίας κ.λπ). Τό Σεπτέµβριο τοῦ 2004 διορίσθηκε ἀπό τόν 
Σεβ. Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγο διοικητική καί 
διαχειριστική ἐπιτροπή, πρόεδρος τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Αἰδεσιµ. Πρω-
τοπρ. Κωνσταντῖνος Μαλάκος. 

Στό Μονύδριο τελεῖται θεία Λειτουργία κάθε δεύτερη Κυριακή 
τοῦ µήνα, ἱερά ἀγρυπνία κάθε Παρασκευή (9:30 - 12:30) καί ἱερά πα-
ράκληση κάθε Δευτέρα στίς 5 τό ἀπόγευµα. Ὑπεύθυνος ἐφηµέριος 
τοῦ Ἱεροῦ Μονυδρίου εἶναι ὁ Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Μαλάκος. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 7 χλµ. Τηλ. 23210 56967. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρτυρος Γεωργίου ἀνε-
γέρθηκε στό χωριό Εὐαγγελίστρια τοῦ Δήµου Λαχανᾶ τό 

1952 µέ δαπάνες τοῦ στρατηγοῦ Γεωργίου Δρακοπούλου, σέ ρυθ-
µό βασιλικῆς χωρίς τροῦλο. Τό ἔτος 2005 ἔγιναν ἀνακαινίσεις καί 
προσθήκη αἴθουσας καθώς καί ἑνός παρεκκλησίου πού τιµᾶται 
στόν Εὐαγγελισµό τῆς Θεοτόκου, µέ τήν προσωπική φροντίδα τοῦ 
πρώην ἐφηµερίου Παύλου Καγιανίκου. Στήν ἐνορία ὑπάγονται καί 
τά Ἱερά Παρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καί τοῦ Ἁγίου Χριστο-
φόρου. Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Χρῆστος 
Μώραλης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 39,7 χλµ. Τηλ. 23940 93484. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 

Ὁ παλαιός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καλῶν Δένδρων 
δέν γνωρίζουµε πότε ἀνεγέρθηκε, οὔτε πότε ἀκριβῶς κα-

ταστράφηκε κατά τούς χρόνους τῶν Βαλκανικῶν πολέµων. Στή 
θέση του ἀνεγέρθηκε τό 1922 ἀπό τούς ντόπιους καί πρόσφυγες, 

Θρακιῶτες καί Μικρασιάτες στήν καταγωγή, ἐνορίτες ὁ σηµερινός 
Ναός, ὅπως µαρτυροῦν οἱ ἐπιγραφές τῶν εἰκόνων τοῦ τέµπλου καί 
ἡ τοπική προφορική παράδοση. Γιά τίς λειτουργικές του ἀνάγκες 
ἔγιναν κατά καιρούς ἀνακαινίσεις, ὅπως ἡ ἀντικατάσταση τοῦ ξύ-
λινου γυναικωνίτη µέ νέο ἀπό σκυρόδεµα, ἡ ἀνέγερση κωδωνοστα-
σίου, ἡ ἀντικατάσταση τῆς κεραµοσκεπῆς καί ἡ προσθήκη νάρθη-
κα. Ἀπό τό 2001 ἄρχισε ὁ Ναός νά ἁγιογραφεῖται τµηµατικά µέχρι 
καί σήµερα. 

Παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησί-
ας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπά-
θεια γιά τόν καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία κατηχητι-
κοῦ σχολείου καί κύκλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Κάθε Παρασκευή 
τελεῖται ἱερά παράκληση. Στήν ἐνορία ἀνήκει τό Ἱερό Παρεκκλήσιο 
τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Τερ-
ζόπουλος. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 12 χλµ. Τηλ. 23210 78005.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Καµήλας ἀνεγέρθηκε 
τό 1987 καί ἐγκαινιάστηκε ἀπό τόν µακαριστό Μητροπολί-

τη Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιµο τόν ἑπόµενο χρόνο. Εἶναι ἀρχιτε-
κτονικοῦ ρυθµοῦ ἐγγεγραµµένου σταυροει δοῦς µετά τρούλου καί 
τό ἐσωτερικό τοῦ Ναοῦ κοσµεῖται ἀπό ὡραῖες τοιχογραφίες πού 
ἔγιναν τό 2006. Παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λατρευτική ζωή 
τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλε-
ται προσπάθεια γιά τόν καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουρ-
γία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Ἀντώνιος Τασού-
λας. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 14,9 χλµ. Τηλ. 23210 88768.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κάτω Καµήλας ἀνεγέρθη-
κε τό 1957, σύµφωνα µέ προφορικές µαρτυρίες ἐνοριτῶν σέ 

θέση ὅπου προϋπῆρχε παλαιότερος Ναός, ὁ ὁποῖος κατεδαφίστηκε 
λόγῳ τῆς φθορᾶς πού ἐπέφερε ὁ πανδαµάτορας χρόνος. Ὁ Ναός 
εἶναι τρίκλιτη καµαροσκεπής βασιλική ἄνευ τρούλου καί ἐγκαι-
νιάσθηκε στίς 3 Δεκεµβρίου τοῦ 1967 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη 
Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαµένη). Στήν ἐνοριακή 
αἴθουσα τοῦ Ναοῦ πραγµατοποιοῦνται οἱ συνάξεις τοῦ κύκλου µε-
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λέτης Ἁγίας Γραφῆς καί τά µαθήµατα τοῦ κατηχητικοῦ σχολείου. 
Παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας 
ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια 
γιά τόν καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ 
σχολείου καί κύκλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Ἰδιαιτερότητα στό λει-
τουργικό πρόγραµµα ἀκολουθιῶν ἀποτελεῖ ἡ τέλεση ἱερᾶς παρα-
κλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου πού τελεῖται κάθε Τρίτη. Στήν 
ἐνορία ἀνήκουν τά Ἱερά Παρεκκλήσια τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου 
καί τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Μάνθου. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 11,5 χλµ. Τηλ. 23210 38356.  
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΗΣ

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Καρπερῆς θεµελιώθηκε τήν 
31η Μαΐου τοῦ 1967 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί 

Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαµένη), καί ἀνεγέρθηκε ἐξ ὁλοκλή-
ρου, κόποις καί δαπάναις τῶν ἐνοριτῶν. Ἡ ἀνέγερσή του ὁλοκλη-
ρώθηκε τό 1984 καί ἐγκαινιάσθηκε τήν 21η Σεπτεµβρίου τοῦ ἰδίου 
ἔτους ἀπό τόν µακαριστό Μητροπολίτη Μάξιµο. Εἶναι ἐγγεγραµ-
µένος σταυροειδής µετά τρούλου Ναός. Παράλληλα µέ τή συµµε-
τοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλαν-
θρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισµό τῶν 
ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου µε-
λέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στήν ἐνορία ἀνήκουν τά Ἱερά Παρεκκλήσια 
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί τῆς Μεταµορφώσεως τοῦ Κυρίου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρεσβύτερος Ἰωάννης Παρτάλης. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 28,5 χλµ. Τηλ. 23250 31688. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κεφαλοχωρίου ἀνεγέρ-
θηκε τό 1965. Εἶναι µικρή βασιλική ἄνευ τρούλου. Ἐγκαι-

νιάσθηκε στίς 30 Νοεµβρίου τοῦ 2003 ἀπό τόν Σεβασµιώτατο Μη-
τροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγο. Πρόσφατα ἔγιναν 
ἀνακαινιστικές ἐργασίες, ἀνεγέρθηκε ἐνοριακό πνευµατικό κέντρο 
καί ξεκίνησε ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ. Παράλληλα µέ τή συµµε-
τοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλαν-
θρωπικό ἔργο. Κάθε Παρασκευή τελεῖται ἱερά παράκληση. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Βιορέλ Ντίνκα. Ἀπόστα-
ση ἀπό Σέρρες: 35 χλµ. Τηλ. 23220 63042.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ 

Σέ θέση ὅπου ὑπῆρχε 
προγενέστερος Ναός, ὁ 

ὁποῖος καταστράφηκε ἀπό τόν 
σεισµό τοῦ 1978, ἀνεγέρθηκε 
τό 1980 νέος σταυροειδής µετά 
τρούλου Ἱερός Ναός ἐπ’ ὀνόµατι 
τοῦ Τιµίου Προδρόµου. Ὁ Ναός 
ἐγκαινιάστηκε ἀπό τόν µακα-
ριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί 

Νιγρίτης Μάξιµο στίς 6 Ὀκτωβρίου τοῦ 2001. Παράλληλα µέ τή 
συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ 
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φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτι-
σµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύ-
κλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρεσβύτερος Στέφανος Μπαλάσης. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 13,6 χλµ. Τηλ. 23210 79100. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ 

Ὁ πλινθόκτιστος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κουµα-
ριᾶς πού ὑπῆρχε µέχρι τό 1952 κατεδαφίστηκε καί στή θέση 

ἐκείνου ἀνεγέρθηκε ὁ σηµερινός µέ φροντίδα τοῦ τότε ἐφηµερίου 
π. Ἰωάννου Καλφοπούλου. Στίς 4 Ἰουνίου τοῦ 1970 ἐγκαινιάσθηκε 
ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο 

(Καρδαµένη), ἐφηµερεύοντος τοῦ ἱερέως Γεωργίου Κυριακίδη. Ἡ 
ἁγιογράφηση τῆς κόγχης τοῦ Ἱεροῦ καί τοῦ τρούλου ἔγινε τό 1964, 
ἐνῶ πρόσφατα ἁγιογραφήθηκε τό ὑπόλοιπο τµῆµα τοῦ Ναοῦ καί 
ἔγινε προσθήκη νάρθηκα. 

Παράλληλα µέ τή λειτουργική ζωή καταβάλλεται προσπάθεια 
τόσο γιά τήν πνευµατική ἐνίσχυση ὅσο καί γιά τήν οἰκονοµική ἐνί-
σχυση ἐνοριτῶν των. Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Δη-
µήτριος Ἀνέστογλου. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 15,9 χλµ. Τηλ. 23210 
59862.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ 

Ὁ παλαιός πλινθόκτιστος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Παντελεή-
µονος Κωνσταντινάτου πού ὑπῆρχε µέχρι τό 1950 κατεδα-

φίστηκε καί στή θέση ἐκείνου ἀνεγέρθηκε ὁ σηµερινός µέ φροντίδα 
τοῦ τότε ἐφηµερίου καί προσωπική ἐργασία τῶν ἐνοριτῶν. Στίς 12 
Μαΐου τοῦ 1968 ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν 
καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαµένη). 

Παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Κάθε Τετάρτη τελεῖται 
ἱερά παράκληση τῆς Παναγίας. Στήν ἐνορία τοῦ Κωνσταντινάτου 
βρίσκεται καί τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολό-
γου. 

 Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Ἰωάννης Κοτσαµαρίκο-
γλου. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 11,3 χλµ. Τηλ. 23210 42946. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΑΧΑΝΑ

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου Λαχανᾶ ἀνεγέρθηκε 
τό 1952 καί ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν Μητροπολίτη Σερρῶν 

καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαµένη). Τό 1982 προστέθηκε νάρ-
θηκας καί ὁ Ναός ἱστορήθηκε µέ ἁγιογραφίες. Παράλληλα µέ τή 
συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ 
φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρ-
τισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί 
κύκλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Κάθε µήνα τελεῖται ἁγιασµός καί 
κάθε δεκαπέντε µέρες ἱερά παράκληση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 
Κατά τήν περίοδο τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων τελεῖται 
σαρανταλείτουργο καί κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασµένων Τιµίων Δώρων. Λει-
τουργεῖ ἐπίσης ἐνοριακή τράπεζα αἵµατος. Ἀπό τοῦ ἔτους 2010 συ-
στάθηκε γυναικεία χορωδία βυζαντινῆς µουσικῆς. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Ἀθανάσιος Μαρ-
τίνος. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 53,1 χλµ. Τηλ. 23940 93071. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩ ΛΕΥΚΩΝΑ
 

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ 
Ἁγίου Μεγα-

λοµάρτυρος Γεωργίου 
τοῦ Τροπαιοφόρου εἶναι 
κτισµένος σέ περίοπτη 
θέση στό κέντρο τοῦ 
χωριοῦ Ἄνω Λευκώνας. 
Ἀνεγέρθηκε στήν δεύ-
τερη δεκαετία τοῦ πε-

ρασµένου αἰώνα µέ προσωπική ἐργασία τῶν ἐνοριτῶν καί ἔλαβε 
τήν ὁριστική του µορφή τό 1938. Ἀρχιτεκτονικά εἶναι τρίκλιτη βα-
σιλική µέ τροῦλο, ἡ ὁποῖα ὑπέστη µετατροπές µέ τήν προσθήκη 
νάρθηκα. Ὁ Ναός εἶναι διακοσµηµένος ἐσωτερικά µέ ὡραῖες ἁγιο-
γραφίες πού ἔγιναν τό 2006. Στήν ἐνορία λειτουργοῦν κατηχητικό 
σχολεῖο καί κύκλος µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στήν ἐνορία ἀνήκουν 
καί τά παρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τοῦ Προφήτου Ἠλιού καί 
τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου. Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονό-
µος Σπυρίδων Σπυριδωνίδης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 5,5 χλµ. Τηλ. 
23210 50548. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΩΝΟΣ 

Σέ κοντινή ἀπόσταση ἀπό τίς 
Σέρρες βρίσκεται ἡ κωµόπολη 

τοῦ Λευκώνα. Ὁ Ἱερός Ναός τῆς 
Κοιµήσεως Θεοτόκου ἀνεγέρθηκε 
µεταξύ τῶν ἐτῶν 1908 – 1912 ἀπό 
κάποιον ἀξιωµατικό τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Στρατοῦ. Γιά τίς λατρευτικές 
ἀνάγκες τῶν ἐνοριτῶν ἀνεγείρε-
ται ἤδη νέος Ἱερός Ναός πού θά 
τιµᾶται ἐπ’ ὀνόµατι τοῦ ἁγίου Βα-
σιλείου. Παράλληλα µέ τή συµµε-
τοχή στή λατρευτική ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φι-
λανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλε
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ται προσπάθεια γιά τόν κα-
ταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ 
τήν λειτουργία κατηχητικοῦ 
σχολείου καί κύκλου µελέτης 
Ἁγίας Γραφῆς. Στήν ἐνορία 
ὑπάγεται τό Ἱερό Παρεκκλή-
σιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι 
ὁ Πρεσβύτερος Εὐάγγελος 
Ζερβίδης. Ἀπόσταση ἀπό 
Σέρρες: 6,9 χλµ. Τηλ. 23210 
47742.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 
ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙΟΥ 

Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Παµµεγίστων Ταξιαρχῶν ἀνεγέρθηκε τό 
ἔτος 1856 Εἶναι τρίκλιτη καµαροσκεπής βασιλική µέ κόγ-

χη στήν ἀνατολική πλευρά τοῦ Ναοῦ. Τό 1965 προστέθηκε ἕνας 
βοηθητικός χῶρος ὅπου στεγάζεται τό γραφεῖο τοῦ Ναοῦ καί λίγο 
ἀργότερα ὁ νάρθηκας. Τό 2006 ἔγιναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες καί 
προστέθηκε ὁ ἐξωνάρθηκας. Παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λα-
τρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. 
Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ 
τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου µελέτης Ἁγίας 
Γραφῆς. 
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Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Δηµήτριος Ἀπο-
στόλου. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 12,9 χλµ. Τηλ. 23210 88150. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ

Σύµφωνα µέ τό 
χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο 

σηµειωµατάριο τοῦ 
µακαριστοῦ πατρός 
Ἰωάννου Παπα-
δοπούλου ὁ Ἱερός 
Ναός τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου Μεσοκώµης 
θεµελιώθηκε στίς 5 
Μαΐου τοῦ 1924 καί 
ἡ πρώτη Λειτουρ-
γία τελέστηκε στίς 
15 Αὐγούστου τοῦ 
1925, ἀνήµερα τῆς 
Κοιµήσεως τῆς Θε-
οτόκου. Εἶναι τρί-

κλιτη καµαροσκεπής βασιλική. Κατά τά ἔτη 1987-89 ἔγιναν ἀνα-
καινιστικές ἐργασίες, προστέθηκε ἐξωνάρθηκας, ἁγιογραφήθηκε 
ἕνα τµῆµα τοῦ Ναοῦ, ἀνεγέρθηκε αἴθουσα δεξιώσεων καί τό πρε-
σβυτέριο. Παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται 
προσπάθεια γιά τόν καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία 
κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στόν 
Ἱερό Ναό ἀνήκει καί τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Ἐλευθέριος Ναλµπά-
ντης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 15,2 χλµ. Τηλ. 23210 31347.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου Μετάλλων ἀνεγέρ-
θηκε τό 1953 µέ κόπους καί δαπάνες τῶν κατοίκων τῆς 

ἐνορίας. Εἶναι µονόκλιτη βασιλική πού ἐγκαινιάσθηκε στίς 12-5-
1971 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο 
(Καρδαµένη). 



111

Προσκυνητάριον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Παναγιώτης Φωτιάδης. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 20,9 χλµ. Τηλ. 23210 46653.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ
 

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου Μετοχίου ἀνεγέρθηκε τό 
1962 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1963. Ἡ πνευµατική καί ἐνορι-

ακή δρα στηριότητα ἀφορᾶ στήν τέλεση ὅλων τῶν ἱερῶν ἀκολου-
θιῶν. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρεσβύτερος Βασίλειος Φωτιάδης. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 14 χλµ. Τηλ. 23210 84259. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου Ἄνω Μητρουσίου 
ἀνεγέρθηκε µόλις τό 1997. Στίς 13 Νοεµβρίου τοῦ ἴδιου 

ἔτους ἔγινε ἡ θεµελίωσή του καί τά ἐγκαίνιά του τελέσθηκαν στίς 
28 Ἰουνίου 2003 ἀπό τόν Μητροπο λίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θε-
ολόγο. Ἡ ἐνοριακή δραστηριότητα ἀφορᾶ στήν τέλεση ὅλων τῶν 
ἱερῶν ἀκολουθιῶν, στήν πνευµατική, φιλανθρω πική καί οἰκονο-
µική ἐνί σχυση τῶν ἐµπερίστατων ἐνοριτῶν. Ἐπιπλέον τούτων τε-
λεῖται Θεία Λειτουργία δεκάκις τοῦ ἔτους καί ἱερά παράκληση γιά 
τούς µαθητές. Λειτουργεῖ κύκλος µελέτης Ἁγίας Γραφῆς καί κατη-
χητικά σχολεῖα. Κάθε µήνα τελεῖται ἁγιασµός καί ἱερά παράκληση 
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἀπό κυρίες τῆς ἐνορίας προσφέρονται 
χειροποίητα ζυµαρικά, λαµπάδες καί κεντήµατα, τά δέ ἔσοδα πού 
πρόερχονται ἀπό τίς πωλήσεις τῶν εἰδῶν αὐτῶν διατίθενται ὑπέρ 
τοῦ Ναοῦ. Ὀργανώνονται ἐπίσης διάφορες κοινωνικές ἐκδηλώσεις, 
ὅπως γιά τήν γιορτή τῆς µητέρας, συνεστίαση κατ’ ἔτος ὅλων τῶν 
ἐνοριτῶν κ. ἄ. Κατ’ ἔτος τελεῖται µνηµόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς 
ψυχῆς τῶν διατελεσάντων ἐφηµερίων τῆς ἐνορίας. Στήν ἐνορία 
ἀνήκουν τά ἱερά Παρεκκλήσια τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί 
Εἰρήνης καί τοῦ Προφήτου Ἠλιού (κοιµητηριακός Ναός). 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Θεολόγος Κυρια-
κόπουλος. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 12,1 χλµ. Τηλ. 23210 75313.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 

Στό κέντρο τοῦ δηµοτικοῦ διαµερίσµατος Κάτω Μητρουσίου 
εὑρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρτυρος Γεωρ-

γίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Ὁ Ναός κτίσθηκε τό 1853, ὅπως µαρτυρεῖ ἡ 
µαρµάρινη ἀνάγλυφη πλάκα πού εἶναι ἐντοιχισµένη. Ὁ Ναός εἶναι 
ρυθµοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς ἄνευ τρούλου µέ νάρθηκα στά δυτικά 
καί κοσµεῖται µέ ἐλάχιστες ἁγιογραφίες πού ἔγιναν µετά τό 1988. 
Ὡς συνέχεια τῆς θείας Λατρείας λειτουργεῖ τό φιλανθρωπικό καί 
κοινωνικό ἔργο τῆς ἐνορίας.

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Φώτιος Κωνσταντίνου. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 13,8 χλµ. Τηλ. 23210 58995.  

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΟΝΟΒΡΥΣΕΩΣ 

Στό κέντρο τοῦ δηµοτικοῦ διαµερίσµατος Μονοβρύσεως βρί-
σκεται κτισµένος ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου. 

Ὁ Ναός εἶναι τρίκλιτη βασιλική µέ τροῦλο. Ἀνεγέρθηκε τό 1985 
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καί ἐγκαινιάσθηκε στίς 14 Μαΐου τοῦ 2006 ἀπό τόν Μητροπολίτη 
Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγο. Ἡ πνευµατική καί ἐνοριακή δρα-
στηριότητα ἀφορᾶ στήν τέλεση ὅλων τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, στή 
φιλανθρωπική καί οἰκονοµική ἐνί σχυση τῶν ἐνοριτῶν. Κάθε Τρίτη 
τελεῖται ἱερά παράκληση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Στήν ἐνορία 
ἀνήκουν τά Ἱερά Παρεκκλήσια τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου καί τοῦ 
Ἁγίου Σπυρίδωνος. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Κωνσταντῖνος Μεγαλο-
µύστακας. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 9,6 χλµ. Τηλ. 23210 39215. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ δηµοτικοῦ διαµερίσµατος Μονοκκλησιᾶς 
εἶναι ἀφιερωµένος στούς Ἰσαποστόλους Ἁγίους Κων-

σταντῖνο καί Ἑλένη. Ἀνεγέρθηκε τό 1955 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 
1975 ἀπό τόν Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο 
(Καρδαµένη). Ἡ πνευµατική δραστηριότητα τῆς ἐνορίας ἀφορᾶ 
στήν τέλεση ὅλων τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν. Κάθε Δευτέρα τελεῖται 
ἡ παράκληση τῶν ἁγίων καί κάθε πρώτη τοῦ µήνα ἁγιασµός. Πα-
ράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας κα-
ταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν 
λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρεσβύτερος Νικόλαος Κρικέλης. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 16,7 χλµ. Τηλ. 232210 88844. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Νεοχωρίου θεµελιώθη-
κε στίς 22 Φεβρουαρίου τοῦ 1970 καί ἐγκαινιάστηκε στίς 

2 Σεπτεµβρίου 1972 ἀπό τόν µακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί 
Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαµένη). Ἁγιογραφεῖται ἐσωτερικά 
ἀπό τό 2005 ὡς σήµερα µέ τήν συνδροµή τῶν ἐνοριτῶν. Παράλλη-
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λα µέ τή συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία 
ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο µέ τήν χορήγηση τροφίµων κατά τίς 
ἑορτές τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Πάσχα. Καταβάλλεται ἐπίσης 
προσπάθεια γιά τόν καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία 
κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Κάθε Τε-
τάρτη τελεῖται παράκληση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Κωνσταντῖνος Μουτσά-
κης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 6,5 χλµ. Τηλ. 23210 45354. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΞΗΡΟΤΟΠΟΥ

Ὁ Ἱερός Ναός 
τῆς Κοιµή-

σεως Θεοτόκου Ξη-
ροτόπου ἀνεγέρθηκε 
τό 1837, εἶναι ρυθµοῦ 
βασιλικῆς ἄνευ τρού-
λου καί διακοσµεῖται 
ἐσωτερικά ἀπό ὄµορ-
φες τοιχογραφίες. 
Παράλληλα µέ τή 
συµµετοχή στή λα-

τρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. 
Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ 
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τήν λειτουργία κύκλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στήν ἐνορία ὑπά-
γονται τά Παρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Λάζαρος Μυλωνᾶς. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 16,6 χλµ. Τηλ. 23210 56751. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΟΙΝΟΥΣΑΣ  

Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων 
Ἀναργύρων Οἰνούσας ἀνε-

γέρθηκε τό 1968 καί ἐγκαινιάσθηκε 
στίς 15 Σεπτεµβρίου τοῦ 1991 ἀπό τόν 
µακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί 
Νιγρίτης Μάξιµο. Πρόσφατα ἔγιναν 
ἀνακαινιστικές ἐργασίες καί προ-
στέθηκε νέο κωδωνοστάσιο. Εἶναι 
κοσµηµένος µέ ὡραῖες ἁγιογραφίες 
βυζαντινῆς τεχνοτροπίας. Συνέχεια 
τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς ἐνορίας 
ἀποτελεῖ ἡ πνευµατική καί φιλαν-
θρωπική δρα στηριότητα. 
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Κάθε Τρίτη τελεῖται ἱερά 
παράκληση τῆς Ὑπεραγί-
ας Θεοτόκου. Στήν ἐνορία 
ἀνήκει καί τό Ἱερό Παρεκ-
κλήσιο τῆς Κοιµήσεως Θε-
οτόκου πού εὑρίσκεται σέ 
ἀπόσταση περίπου 1,5χλµ. 
βόρεια τῆς κωµοπόλεως, 
στήν τοποθεσία πού ὀνο-
µάζεται Φανερωµένη. 

Στόν πραύλιο χῶρο τοῦ παρεκκλησίου καί συγκεκριµένα στή νότια 
κάθετη πλευρά τοῦ λόφου «βλασελνίκου» σέ ὕψος 5,5 µέτρων ἀπό 
τοῦ ἐδάφους εἷναι ζωγραφισµένη ἡ περίφηµη βραχογραφία τῆς 
βρεφοκρατούσης Παναγίας. Ἡ νωπογραφία τῆς ἁγίας Θεοτόκου 
τῆς ὁποίας ἡ χρονολογία διασώζεται στήν σχετική ἐπ΄αυτῆς ἐπι-
γραφή, ἱστορήθηκε τό ἔτος 6890 ἀπό κτίσεως κόσµου (1382 µ.Χ.) 
«διά συνδροµῆς καί ἐξόδου ἱεροµονάχου τοῦ Νικῆτα, υἱός και υἱοῦ 
αὐτοῦ, ἱερέως Χριστοδούλου». Ἀκριβῶς κάτω ἀπό τήν ἁγιογραφία 
σέ φυσικό κοίλωµα τοῦ βράχου ὑπάρχει ἁγίασµα πού ἀποδεικνύει 
καί τόν λειτουργικό χαρακτῆρα τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας 
τῆς φανερωµένης.
Ἡ προσωνυµία τῆς ἁγιογραφικῆς συνθέσεως συνδέεται κατά πᾶσα 
πιθανότητα µέ ἐµφάνιση τῆς Παναγίας στό σηµεῖο αὐτό. Νότια τῆς 
κωµόπολεως τῆς Οἰνούσσας σώζεται τό ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ ἁγί-
ου Νικολάου τοῦ ὁποίου ἡ ἵδρυση ἀνάγεται στά ὑστεροβυζαντινά 
χρόνια.

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Γεώργιος Γεωρ-
γιάδης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 8,5 χλµ. Τηλ. 23210 50743.



121

Προσκυνητάριον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΟΡΕΙΝΗΣ
 

Ἡ Ἄνω Ὀρει-
νή εἶναι τό 

ἕνα ἀπό τά δύο χω-
ριά πού ἀποτελοῦν 
τήν κοινότητα τῆς 
Ὀρεινῆς. Βρίσκεται 
σέ ἀπόσταση 18 
χιλιοµέτρων ἀπό 
τίς Σέρρες. Ὁ Ἱε-
ρός Ναός τῆς Ἁγίας 
Τριάδος κτίσθηκε 
στίς ἀρχές τοῦ 19ου 

αἰῶνος, χωρίς νά εἶναι γνωστό πότε ἀκριβῶς ἀνεγέρθηκε. Ὁ Ναός 
εἶναι τρίκλιτη βασιλική µέ νάρθηκα στήν νότια καί δυτική πλευρά. 
Οἱ εἰκόνες τοῦ τέµπλου εἶναι τῶν µέσων τοῦ 19ου αἰ ώνα. Στήν ἐνο-
ρία ὑπάγονται δύο Ἱερά Παρεκκλήσια τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί 
τῆς Ἀναλήψεως. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 16,7 χλµ. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗΣ
 

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Μαρίνας Κάτω Ὀρεινῆς χτίστηκε τό 
1836 ὅπως µαρτυρεῖ ἡ ἐντοιχισµένη µαρµάρινη ἐπιγραφή, 

σέ ρυθµό βασιλικῆς χωρίς τροῦλο. Λόγῳ τῆς φθορᾶς ἀπό τό χρό-
νο ὁ Ναός δέχθηκε ἀνακαινίσεις καί προσθῆκες µέ τήν κατασκευή 
νάρθηκα, ἐξωνάρθηκα στή νότια πλευρά τοῦ Ναοῦ καί γραφείου. 
Παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ 
ἐνορία ἐπιτελεῖ πνευµατικό καί φιλανθρωπικό ἔργο. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρεσβύτερος Μιχαήλ Βλάχος. Ἀπό-
σταση ἀπό Σέρρες: 17,6 χλµ. Τηλ. 23210 63495. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρτυρος Δηµητρίου τοῦ 
Μυροβλύτου εἶναι κτισµένος στό κέντρο τοῦ Παλαιοκά-

στρου. Ἀνεγέρθηκε τό 1983 καί ἕνα χρόνο ἀργότερα ἐγκαινιάσθη-
κε ἀπό τόν µακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιµο. 
Εἶναι ρυθµοῦ τρίκλιτης καµαροσκεποῦς βασιλικῆς µέ γυναικωνί-
τη. Πρόσφατα ἀνεγέρθηκε ἐνοριακό πνευµατικό κέντρο, ἐνῶ ἄµε-
σης προτεραιότητας εἶναι ἡ διακόσµηση τοῦ Ναοῦ µέ ἁγιογραφίες. 
Στήν ἐνορία λειτουργοῦν κατηχητικό σχολεῖο καί κύκλος µελέτης 
Ἁγίας Γραφῆς. Στό Παλαιόκαστρο ὑπάρχουν πέντε παρεκκλήσια, 
τοῦ Τιµίου Σταυροῦ, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τοῦ Προφήτου Ἠλιού, τοῦ 
Ἁγίου Παντελεήµονος καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόµου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Βασίλειος Τυριακίδης. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 15 χλµ. Τηλ. 23210 86034.   
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Ὁ ἀρχικός Ἱερός 
Ναός τοῦ Παρα-

λιµνίου πού εἶχαν κτίσει 
οἱ Μικρασιάτες πρόσφυ-
γες κάτοικοι τῆς ἐνορίας 
κατεδαφίστηκε λίγο µετά 
τόν Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. 
Σέ κοντινή θέση ἔχει ἀνε-
γερθεῖ ὁ σηµερινός Ναός. 
Παράλληλα µέ τή συµµε-
τοχή στή λατρευτική ζωή 
τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία 
ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό 
ἔργο. Καταβάλλεται προ-
σπάθεια γιά τόν καταρτι-
σµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν 
λειτουργία κατηχητικοῦ 
σχολείου καί κύκλου µε-
λέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στήν 
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ἐνορία ὑπάγεται τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς ἁγίας Μαρίνας. 
Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Δηµήτριος Δηµη-

τρακόπουλος. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 23,4 χλµ. Τηλ. 23220 73105.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

Στό κέντρο τοῦ δη-
µοτικοῦ διαµερί-

σµατος τῆς Πενταπόλε-
ως βρίσκεται ὁ Ἱερός 
Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανα-
σίου, ὁ ὁποῖος ἀνεγέρθη-
κε τό 1909 καί εἶναι ρυθ-
µοῦ βασιλικῆς µέ τροῦλο. 
Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά 
ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό 
καί κοινωνικό ἔργο πα-
ράλληλα µέ τή 

συµµετοχή στή λειτουρ-
γική ζωή. Στήν ἐνορία τοῦ 
Ἁγίου Ἀθανασίου ὑπάρ-
χουν πέντε Ἱερά Παρεκ-
κλήσια, τῆς Ἁγίας Βαρβά-
ρας, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, 
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί 
τοῦ Προφήτου Ἠλιού. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ 
εἶναι ὁ Οἰκονόµος Σω-
κράτης Μπέκας. Ἀπόστα-
ση ἀπό Σέρρες: 15,2 χλµ. 
Τηλ. 23210 92814.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΠΟΝΙΑΣ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου βρίσκεται στό κέντρο τοῦ 
χωριοῦ Πεπονιά, σέ περίοπτη θέση. Σύµφωνα µέ τήν ἐντοι-

χισµένη µαρµάρινη ἐπιγραφή κτίσθηκε τό ἔτος 1939 καί ἐγκαινιά-
σθηκε τό 1967. Εἶναι σταυροειδής τετρακιόνιος Ναός µέ τροῦλο καί 
νάρθηκα καί ἡ ἱστόρησή του µέ ἁγιογραφίες βρίσκεται σέ ἐξέλι-
ξη. Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό καί κοινωνικό 
ἔργο παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λειτουργική ζωή. Στήν ἐνο-
ρία ἀνήκει τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Γεώργιος Μαργί-
δης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 13,3 χλµ. Τηλ. 23210 41445. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΒΑΤΑ 

Στό κέντρο τοῦ δηµοτικοῦ 
διαµερίσµατος Προβατᾶ 

βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγί-
ου Γεωργίου. Ὁ Ναός θεµελιώ-
θηκε τό 1936 ἀπό τόν µακαριστό 
Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρί-
της Κωνσταντῖνο Μεγγρέλη καί 
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ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν ἴδιο στίς 3 Μαΐου τοῦ 1959. Εἶναι σταυρο-
ειδής µέ τροῦλο Ναός µέ µεταγενέστερη προσθήκη νάρθηκα. Ἡ 
διακόσµηση τοῦ Ναοῦ µέ ἁγιογραφίες βρίσκεται σέ ἐξέλιξη. Συνέ-
χεια τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς ἐνορίας ἀποτελεῖ ἡ φιλανθρωπική 
δρα στηριότητα. Κάθε Τρίτη τελεῖται ἱερά παράκληση καί λειτουρ-
γεῖ κύκλος µελέτης Ἁγίας Γραφῆς καί κατηχητικό σχολεῖο. Στήν 
ἐνορία ὑπάγεται τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Μεταµορφώσεως τοῦ 
Κυρίου. 
Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Ἰωάννης Σουλη-
µενᾶς. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 15 χλµ. Τηλ. 23210 88367. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου Νέου Σκοποῦ ἀνεγέρθη-
κε τό 1930, σύµφωνα µέ προφορικές µαρτυρίες ἐνοριτῶν. 

Ὁ Ναός εἶναι τρίκλιτη καµαροσκεπής βασιλική ἄνευ τρούλου καί 
ἐγκαινιάσθηκε τό 1950 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νι-
γρίτης Κωνσταντίνο (Μεγγρέλη). Ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ ἔγι-
νε τό 1971 ἀπό τόν ἁγιογράφο Γ. Ζλατάνη. Πρόσφατα ἀνεγέρθη-
κε ἐνοριακή αἴθουσα ἡ ὁποία χρησιµοποιεῖται γιά τίς κατηχητικές 
συνάξεις καί τήν µελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Παράλληλα µέ τή 
συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ 
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φιλανθρωπικό ἔργο Κάθε Τετάρτη τελεῖται ἱερά παράκληση τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Στήν ἐνορία ἀνήκουν τά Ἱερά Παρεκκλήσια 
τῆς Ἁγίας Κυριακῆς, Τιµίου Προδρόµου, Προφήτου Ἠλιού καί Ἁγί-
ου Λαζάρου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Βασίλειος Βασι-
λάκης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 11,4 χλµ. Τηλ. 23210 32601. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣΗΣ 

Ὁ Ἱερός Ναός 
Ἁγίου Γεωρ-

γίου Σκοτούσης ἄρχι-
σε νά κτίζεται τό 1920 
καί ἀποπερατώθηκε 
τό 1927, ὅπως βεβαιώ-
νουν οἱ γεροντότεροι 
κάτοικοι τῆς ἐνορίας, 
ἀλλά καί εἰκόνες τοῦ 
τέµπλου οἱ ὁποῖες φέ-
ρουν τήν ἡµεροµηνία 
τῆς ἀποπερατώσεως 

τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ὁ Ἱερός Ναός ἐγκαινιάστηκε ὑπό τοῦ µακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντίνου (Μεγγρέλη). 
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Κατά καιρούς ἐξωραΐσθηκε, ἀνακαινίσθηκε, προστέθηκε ὁ νάρθη-
κας καί βρίσκεται σέ ἐξέλιξη ἡ ἁγιογράφησή του. Παράλληλα µέ 
τή συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ 
φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτι-
σµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύ-
κλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Ἰωάννης Καρα-
µανλῆς. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 17,3 χλµ. Τηλ. 23210 81235. 

 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 

Ὁ Ἱερός Ναός 
Κοιµήσεως 

Θεοτόκου Σκουτά-
ρεως ἀνεγέρθηκε 
στά µέσα περίπου 
τοῦ 19ου αἰώνα καί 
ἐγκαινιάσθηκε τό 
1967 ὅπως ἐπιβεβαι-
ώνεται ἀπό τήν ἐπι-
γραφή ἱστόρησης. 
Εἶναι βασιλική µέ 
τροῦλο στήν ὁποία 
προστέθηκε νάρθη-
κας τό 1989. Ἡ ἁγιο-
γράφηση τοῦ Ναοῦ 
ὁλοκληρώνεται σύ-
ντοµα. Παράλληλα 
µέ τή συµµετοχή στή 
λατρευτική ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία 
ἐπιτελεῖ φιλανθρω-
πικό ἔργο. Λειτουρ-
γεῖ κύκλος µελέτης 
Ἁγίας Γραφῆς καί 
κατηχητικό σχολεῖο. 

Ἐφηµέριος τοῦ 
Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. 

Οἰκονόµος Μιχαήλ Ἀντωνογλούδης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 9,3 
χλµ. Τηλ. 23210 41887.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 

Τό δηµοτικό διαµέρισµα Νέου Σου-
λίου βρίσκεται σέ κοντινή ἀπό-

σταση ἀπό τήν πόλη τῶν Σερρῶν. Ὁ 
Ἱερός Ναός τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου 
ἀνεγέρθηκε καί ἐγκαινιάσθηκε τό 
1836, σύµφωνα µέ παλαιές προφορικές 
µαρτυρίες. Παράλληλα µέ τή συµµε-
τοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό 
ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά 
τόν καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν 
λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου. 
Στήν ἐνορία ἀνήκουν τά Παρεκκλή-
σια τοῦ Προφήτου Προδρόµου, Ἁγίου 
Γεωργίου, Ἁγίας Μαρίνης καί Ἁγίου 
Δηµητρίου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Χρῆστος Παντού-
σης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 9,2 χλµ. Τηλ. 23210 91106.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ 
Ἁγίου Ἀντωνί-

ου Στρυµονικοῦ ἀνεγέρ-
θηκε τό 1703. Ὁ Ναός 
ὑπέστη καταστροφή 
ἀπό ἐµπρησµό πού συ-
νέβη στίς 12 Φεβρουαρί-
ου τοῦ 1982. Στήν ἐνορία 
ὑπάρχει καί ἕτερος Ἱερός 
Ναός τῶν Ἁγίων Κυρίλ-
λου καί Μεθοδίου. Εἶναι 

σταυρεπίστεγη βασιλική µέ τροῦλο, ἡ ὁποία θεµελιώθηκε τό 1950 
καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1972. Παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λα-
τρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. 
Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ 
τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου µελέτης Ἁγίας 
Γραφῆς. Στήν ἐνορία ἀνήκουν καί τά Ἱερά Παρεκκλήσια τοῦ Προ-
φήτου Ἠλιού, τῆς Ἁγίας Κυριακῆς, τῆς Ἁγίας Βαρβάρας καί τοῦ 
Ἁγίου Χαραλάµπους. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Ἀρχιµανδρίτης Νικηφόρος Ἀργυρό-
πουλος. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 23,6 χλµ. Τηλ. 23210 86020. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΥΚΙΑΣ 

Ὁ Ἱερός Ναός 
Τιµίου Σταυ-

ροῦ Συκιᾶς ἀνεγέρθηκε τό 1955, κόποις καί δα-
πάναις τῶν κατοίκων τῆς ἐνορίας. Εἶναι 

µονόκλιτη βασιλική µικρῶν 
διαστάσεων πού φέ-

ρει ἁγιογραφίες 
σέ ὅλες τίς ἐπιφά-
νειές της. Λίγο ἔξω 
ἀπό τό χωριό εἶναι 
κτισµένο τό Ἱερό 
Παρεκκλήσιο τοῦ 
Ἁγίου Ἀθανασίου. 
Ἐφηµέριος τοῦ 
Ναοῦ εἶναι ὁ Πρε-

σβύτερος Παῦλος Παυλίδης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 62,6 χλµ. Τηλ. 
23210 54994. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΡΟΛΟΗΣ 

Ὁ Ἱερός Ναός 
Ἁγίου Γεωρ-

γίου Τυρολόης ἀνε-
γέρθηκε τό ἔτος 1947 
καί ἐγκαινιάσθηκε τό 
1984 ἀπό τόν µακα-
ριστό Μητροπολίτη 
Σερρῶν καί Νιγρίτης 
κυρό Μάξιµο. Παράλ-
ληλα µέ τή συµµε-
τοχή στή λατρευτική 
ζωή τῆς Ἐκκλησίας 
ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φι-
λανθρωπικό ἔργο. 

Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ 
τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου µελέτης Ἁγίας 
Γραφῆς. Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Ἰωάννης Στοΐλας. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 20,5 χλµ. Τηλ. 23210 81513. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΧΙΟΝΟΧΩΡΙΟΥ 

Σ έ ἀπόσταση 12 περίπου χλµ. βορείως τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν 
εὑρίσκεται τό γραφικό χωριό τοῦ Χιονοχωρίου τό ὁποῖο ἐπ΄ 

ἐσχάτων καί πάλι κατοικήθηκε. Στό κέντρο τοῦ πετρόκτιστου ὀρει-
νοῦ χωριοῦ ὑψώνεται ὁ Ἱ. Ναός τῶν ἁγίων Ἀναργύρων. 

Πρόκειται γιά µιά τρίκλη-
τη βασιλική τοῦ 19ου 
αἰῶνος. Στο εἰκονοστάσιο 
ἔχουν ἐνσωµατωθεῖ τµή-
µατα ἀπό παλαιότερο τέ-
µπλο του 18ου αἰῶνος. 
Στο ὑπερυψωµένο δυτικό 
τµῆµα τοῦ ἐξωνάρθηκα 
σώζεται µικρό ναϋδριο 
λαξευµένο στό βράχο. Τό 
µικρό αὐτό παρεκκλήσιο 
πιθανόν νά ἀποτελοῦσε 
τό καθολικό τῆς Βυζα-
ντινῆς Μονῆς τῶν ἁγίων 
Ἀναργύρων ἡ ὁποῖα ἱδρύ-
θηκε πρίν ἀπό το 1275 µ.Χ. 
ἀπό τόν πρῶτο κτήτορα 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιµίου 
Προδρόµου, Σερραῖο ἱερο-
µόναχο Ἰωαννίκιο. Ὁ Ἰω-
αννίκιος ἀφοῦ ὀργάνωσε 
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τόν τόπο ὡς ἀσκητικό κατα-
φύγιο φιλοµονάχων ψυχῶν 
περί το 1279 ἀπεσύρθη σέ 
ἀκόµα πιό δύσβατο µέρος 
στό Μενοίκιο ὅρος ὅπου καί 
ἀνίδρυσε τήν περίφηµη Ἱερά 
Μονή τοῦ Τιµίου Προδρό-
µου. Ἡ ἐρήµωση του βυζα-
ντινοῦ µονοδρίου τῶν ἁγίων 
Ἀναργύρων Κοσµᾶ καί Δα-
µιανοῦ πρέπει νά συντελέ-
σθηκε περί τά τέλη του 14ου 
αἰῶνα. Ἐσωτερικῶς στό βυ-
ζαντινό ναϋδριο διασώζο-
νται ἁγιογραφίες πάνω στόν 
φυσικό βράχο µέ παραστά-
σεις τῶν ἁγίων Ἀναργύρων, 
τοῦ ἁγίου Νικολάου, τῆς Θε-
οτόκου, τοῦ Κυρίου, τοῦ Τιµί-
ου Προδρόµου, ἑνός ἀγνώ-
στου Μάρτυρος κτλ.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Ὁ νέος Ἱερός Ναός 
τῆς Ἁγίας Τριάδος 

στό δηµοτικό διαµέρισµα 
Χριστοῦ ἀνεγέρθηκε τό 1986 
προκειµένου νά καλύψει 
τίς αὐξηµένες λατρευτικές 
ἀνάγκες τῶν ἐνοριτῶν, κα-
θώς ὁ προγενέστερος Ναός 
πού κτίσθηκε τό 1930 ἦταν 
µικρός. Ἐγκαινιάσθηκε τήν 

1η Ἀπριλίου τοῦ 1995 ἀπό τόν µακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νι-
γρίτης Μάξιµο. Παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Νικόλαος Κωνστα-
ντινίδης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 9,4 χλµ. Τηλ. 23210 78370
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥ 

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Χρυσοῦ ἀνεγέρθηκε στά 
µέσα περίπου τοῦ 19ου αἰώνα, ὅπως ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τίς 

ἐπιγραφές ἱστόρησης πού φέρουν οἱ φορητές εἰκόνες. Εἶναι βασιλική 
µετά τρούλου πού ὑπέστη πολλές ἀνακαινίσεις κατά καιρούς. Παράλ-
ληλα µέ τή συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία 
ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ὑπά-
γονται πέντε Ἱερά Παρεκκλήσια τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου, τῆς Ἀναλήψεως, τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί τοῦ Προφήτου Ἠλιού.

 Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Πασχάλης Παπού-
δας. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 11 χλµ. Τηλ. 23210 74350. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγε-
λιστοῦ ἀνεγέρθηκε στήν κωµόπολη τοῦ Ψυχικοῦ τό 1930, 

ἐφηµερεύοντος τοῦ Ἀλεξάνδρου Χρήστου µέ τήν συνδροµή τῶν 
προσφύγων, πού εἶχαν ἐγκατασταθεῖ στήν ἐνορία ἀπό τό Ἀϊνά-
το τῆς Προύσης τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ὁ Ναός εἶναι ἐγγεγραµµένος 
σταυροειδής µετά τρούλου καί κτίσθηκε σέ ἀνάµνηση τοῦ πυρπο-
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ληθέντος Ναοῦ πού ὑπῆρχε στό χωριό τους πρίν τήν Μικρασιατική 
καταστροφή, ὅπως µαρτυρεῖ ἡ ἐπιγραφή πού βρίσκεται στή δυτική 

πλευρά τοῦ Ναοῦ: «ΠΑΡ-
ΘΕΝΕΥΩΝ ΕΙΣΕΛΘΕ 
ΤΟΝ ΝΟΥΝ ΕΝΘΑΔΕ 
ΝΑΟΣ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΙΩΑΝ-
ΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΚ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕ-
ΝΤΟΣ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ 
ΠΡΟΥΣΗΣ. Ὁ Ναός 
ἐγκαινιάσθηκε στίς 7 Μα-
ΐου τοῦ 1950 ἀπό τόν τότε 
Μητροπολίτη Σερρῶν καί 
Νιγρίτης Κωνσταντῖνο 
Μεγγρέλη. Στό Ναό 
π ρ α γ µ α τ ο π ο ι ή θ η κ α ν 
ἀργότερα ἀνακαινίσεις 
καί προστέθηκε γυναικω-
νίτης. Κατά τά ἔτη1940-45 
ὁ Ναός ἁγιογραφήθηκε, 
ἐνῶ κατά τό 2002 οἱ ἁγιο-
γραφίες καθαρίστηκαν 
καί συντηρήθηκαν. Πρό-
σφατα ἀνεγέρθηκε ἐνορι

ακή αἴθουσα. Τά µέλη τῆς ἐνορίας ὑπό 
τήν καθοδήγηση τοῦ δραστηρίου ἐφηµε-
ρίου ἐπιτελοῦν φιλανθρωπικό ἔργο. Στήν 
ἐνορία ἐπίσης λειτουργεῖ κύκλος µελέ-
της Ἁγίας Γραφῆς. Στήν ἐνορία ἀνήκει 
τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς, στό ὁποῖο τελεῖται ἱερά παρά-
κληση κάθε Παρασκευή. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. 
Οἰκονόµος Δηµήτριος Κωστίδης. Ἀπό-
σταση ἀπό Σέρρες: 14 χλµ. Τηλ. 23210 
32479.  




