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ΕΙΣ  ΕΥΛΟΓΙΑΝ  

Ἐν Σέρραις τῇ 17ῃ Φεβρουαρίου 2016
Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος 

Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος  

Μέ ἰδιαίτερη χαρά προλογίζουμε εὐλογητικῶς τήν 
νέα, ὡς πρός τό περιεχόμενο, ἔκδοση τοῦ Ἱεροῦ Κα-
θεδρικοῦ καί Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Θε-
οδώρων Σερρῶν, ἀναφορικῶς πρός τήν ἱστορία καί 
ἐκκλησιαστική μαρτυρία τοῦ παλαιφάτου Βυζαντινοῦ 
Ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν, τοῦ «περικαλλοῦς 
καί θαυμασίου» κατά τόν Βυζαντινό ρήτορα Θεόδω-
ρο Πεδιάσιμο. Μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ ἀνά χεῖρας 
περιεκτικοτά του βιβλίου προβάλ λονται μέ γλαφυρό 
ἀλλά καί ἐπιστημονι κῶς τεκμηρι ωμένο τρόπο τά ἐκ-
κλησιαστικά, ἱστορικά καί ἀρχαιολογικά στοιχεῖα τοῦ 
παλαιφάτου Ναοῦ καί δίδε ται μία παραστατική καί 
σφαιρική εἰκόνα τῆς πο λυκύμα ντης καί ἔνδοξης ἱστο-
ρίας του, πού χάνεται μέσα στήν ἀχλύ τῆς αἰγληέσσης 
χριστιανικῆς ἀρχαιότητος. Ὁ περιάκουστος Ναός τῶν 
Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν, ὡς καί κάθε ἄλλος ὀρθόδοξος 
Ναός, πρωτίστως εἶναι τόπος λατρείας τοῦ τρισαγίου 
Θεοῦ καί τρόπος ἐγχριστώσεως, ἁγιασμοῦ καί σωτηρί-
ας τοῦ λαοῦ Του. Αὐτή τήν θεμελιώδη ἀρχή ἐκφράζει μέ 
ξεκάθαρο τρόπο ἡ θεοκίνητη γραφίδα τοῦ ἁγιωτάτου 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γερμανοῦ: «Ἐκκλη-
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σία ἐστί ναός Θεοῦ, τέμενος ἅγιον, οἶκος προσευχῆς, 
συνάθροισης λαοῦ, σῶμα Χριστοῦ… ἐπίγειος οὐρανός, 
ἐν ᾗ ὁ ἐπουράνιος Θεός ἐνοικεῖ καί ἐμπεριπατεῖ».  

Μέ τό ἀνά χεῖρας βιβλίο του, ὁ ἐκλεκτός συμπολίτης 
μας και ὀτρηρός σκαπανέας τῆς τοπικῆς ἱστορίας, καθη-
γητής κ. Πέτρος Σαμσάρης, μετά ἀπό ἔμπονες ἔρευνες 
πολλῶν ἐτῶν στίς σχετικές πηγές, ἀφ’ ἑνός μέν συμβάλ-
λει γόνιμα στήν μελέτη καί ἀνάδειξη τῆς ἱστορίας καί 
τῆς διαχρονικῆς προσφορᾶς τοῦ περιφήμου Βυζαντινοῦ 
Ναοῦ τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, ἀφ’ ἑτέρου δέ προσφέρει 
ἕνα χρήσιμο «ὄργανο» γνώσεως, μελέτης, ἔρευ νας καί 
ἐκκλησιαστικῆς μαρτυρίας, ἀλλά καί μία ἀφορμή, ὥστε 
ὅλοι μας νά γνωρίσουμε αὐθεντικῶς τήν ἱστορική, πνευ-
ματική καί ἐκκλησιαστική κληρονομιά μας, νά ἀγαπή-
σουμε περισσότερο τόν ἔνδοξο τόπο μας καί νά ἐκτιμή-
σουμε τήν προσφορά τῆς μητέρας Ἐκκλησίας μας. 

Ἐπαινοῦμε καί εὐχαριστοῦμε ἀπό μέσης καρδίας 
τόν πολλά κοπιάσαντα φιλίστορα συγγραφέα, κ. Πέτρο 
Σαμσάρη, τόν ἀναλαβόντα φιλοτίμως καί διεξελθόντα 
ἐπιτυχῶς τό ὑψηλό αὐτό ἐγχείρημα, ὡς καί τή Διοικητι-
κή Ἐπιτροπή τοῦ Καθεδρικοῦ μας Ναοῦ γιά τήν ἐξαι-
ρετική ἀπό πάσης ἐπόψεως πρωτοβουλία της καί ἐπι-
καλούμεθα «τοῖς τε κοπιάσασι καί τοῖς ἐντευξομένοις» 
πλουσία τήν χάριν καί τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Θεοῦ, 
«εὐχαῖς καί πρεσβείαις» τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Μεγαλο-
μαρτύρων Θεοδώρων, τοῦ Τήρωνος καί τοῦ Στρατηλά-
του.

Μετ’ εὐχῶν ἐγκαρδίων
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

6



Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Ο περίλαμπρος ναός των ενδόξων 
στρατιωτικών μεγαλομαρτύρων αγί-
ων Θεοδώρων, Τήρωνος και Στρα-

τηλάτου (Παλαιά Μητρόπολη) της πόλης 
των Σερρών (βυζαντ. Σέρ(ρ)αι, Σέρ(ρ)α(ς) 
και Φερ(ρ)αί) αποτελεί το 
παλιότερο και το πιο αξιό-
λογο βυζαντινό εκκλησιαστι-
κό  μνημείο της (εικ. 1α,β,γ).  
Σύμφωνα με ιστορικές και 
αρχαιολογικές μαρτυρίες ει- 
κάζεται ότι αρχικά ήταν 
αφιερωμένος μόνο στον έναν 
άγιο, τον Θεόδωρο.

Βρίσκεται στο ιστορικό 
κέντρο του «μεγάλου», 
«θεοσώστου» και «θαυμα-
σίου ἄστεως», στην παλιά 
συνοικία Βαρόσι, στις νο-
τιανατολικές υπώρειες του λόφου Κουλά 
(Ακρόπολης). Η πλουσία, μεγίστη, ἀρίστη, 
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Εικ. 1.
α. Άποψη του ναού 
από βορειοδυτικά 
(φωτ. Π. Σαμσάρης, 
2015).

β. Άποψη του ναού 
από δυτικά (φωτ. Π. 
Σαμσάρης, 1997).



ἀναγκαία και ὀχυρὰ πόλις, σύμ-
φωνα με τους χαρακτηρισμούς 
των βυζαντινών πηγών, στις άκρες 
της οριζόταν από τους δύο χει-
μάρρους της Κλοποτίτζας (Τσιο-
μλέκ Ντερέ) στα δυτικά και των 
Αγίων Αναργύρων ανατολικά.

Ο πάνσεπτος ναός περικλειόταν 
από τη βυζαντινή διπλή οχύρωση. 
Μπροστά από τη νότια πλευρά 

του διερχόταν ο decumanus maximus, τμή-
μα της ρωμαϊκής Εγνατίας οδού, η λεγόμε-
νη «βασιλικὴ ὁδός» των Βυζαντινών (σημ. 
΄Ιωνος Δραγούμη) (εικ. 2). Το επιβλητικό 
εκκλησιαστικό μνημείο, σήμερα αναστηλω-
μένο, κείτεται σε αρκετό βάθος (περίπου 4 
μ.) από την επιφάνεια του δρόμου, λόγω 
των συσσωρευμένων επιχώσεων, γι’ αυτό 
και η κάθοδος στο εσωτερικό του πραγ-
ματοποιείται με λίθινη κλίμακα που φέρει 
είκοσι τέσσερις βαθμίδες.
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Εικ. 2. Σχέδιο της 
περιμέτρου της 

βυζαντινής οχύρωσης 
και της «βασιλικής 
οδού» με τη θέση 

του ναού των
Αγίων Θεοδώρων 

(Ν. Νικολάου).

γ. Άποψη  του ναού 
από νοτιοδυτικά 

(φωτ. Π. Σαμσάρης, 
1997).



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Ο ευρύχωρος παλαίφατος ναός των 
αγίων προστατών της πόλης 
είναι τρίκλιτη ορθογώνια βα-

σιλική (μέγ. εσωτ. διαστ. 15,60Χ24 
μ.). Αποτελείται από το νάρθηκα 
(πλάτους 4,30 μ.), τον κυρίως ναό 
(μήκους 14,15 μ.) και το Ιερό (εικ. 
3, 4).

Ο κυρίως ναός χωρίζεται, με δύο 
κατά μήκος κιονοστοιχίες, σε τρία 
κλίτη που επικοινωνούν με το νάρ-
θηκα από μία θύρα (εικ. 5). Κάθε 
κιονοστοιχία περιλαμβάνει τρεις 
αράβδωτους κίονες και δύο κατά 
τα άκρα παραστάδες, από τις οποί-
ες οι δύο ανατολικές διαχωρίζουν 
το ναό από το Ιερό Βήμα. Οι κίονες, 
κατασκευασμένοι από ατράκιο λίθο 
με ανόμοια κιονόκρανα, εδράζονται 
σε χαμηλό στυλοβάτη και συνδέονται με-
ταξύ τους με τόξα, επάνω από τα οποία 
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Εικ. 4.  Κάτοψη του 
ναού, σύμφωνα με 
τον Ν. Μουτσόπουλο. 

Εικ. 3. Όψη του 
ναού 
α. Κατά μήκος του 
ναού και 
β. Κατά πλάτος του 
Ιερού, σύμφωνα με 
τον Α. Ορλάνδο.



συνεχίζεται ψηλός τοίχος με 
δύο σειρές φωτιστικών ανοιγ-
μάτων. Τα ανοίγματα της πρώ-
της σειράς -μεγάλων σχετικά 
διαστάσεων- είναι τοξωτά και 
υποδηλώνουν την αρχική ύπαρ-
ξη υπερώου (γυναικωνίτη) επά-
νω από τα πλάγια κλίτη και το 
νάρθηκα, που έβλεπε με διάκε-
νο στο μεσαίο κλίτος. Τα ανοίγ-
ματα της δεύτερης σειράς είναι 
μικρά τοξωτά παράθυρα, μέσω 
των οποίων φωτίζεται εσωτερι-

κά ο ναός (εικ. 6).
Το Ιερό αποτελείται από έναν κεντρικό 

χώρο, που απολήγει ανατολικά σε ευρύχω-
ρη ημικυκλική αψίδα, αρκετά υπερυψωμέ-
νη, και σε δύο πλάγιους, την Πρόθεση και το 
Διακονικό (εικ. 7). Οι χώροι αυτοί επικοι-

νωνούν μεταξύ τους με μεγάλα 
τοξωτά ανοίγματα. Στην αψίδα 
ψηλά ανοίγεται ένα μεγάλο τρί-
λοβο παράθυρο με κτιστούς δι-
αχωριστικούς κιονίσκους, κάτω 
από το οποίο υπάρχει ημικυ-
κλικό σύνθρονο σε τριπλή σειρά 
(εικ. 8), κατάλοιπο της παλαι-
οχριστιανικής βασιλικής, που 
επιβίωσε και στη μεσοβυζαντι-
νή αρχιτεκτονική. Στο κέντρο 
των ομόκεντρων βαθμιδωτών 

εδράνων υψωνόταν -αρχικά τουλάχιστον- ο 
επισκοπικός θρόνος, στον οποίο αποδίδο-
νται τα αποτμήματα από δύο μαρμάρινα 
πλευρικά πτερύγια με πλούσια ανάγλυφη 
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Εικ. 6.  Τα τοξωτά 
φωτιστικά ανοίγματα 
του ναού της δυτικής 

πλευράς του ναού 
(φωτ. Π. Σαμσάρης, 

2015).

Εικ. 5.  Το αρχι-
κό περιθύρωμα της 

κεντρικής πύλης του 
εσωνάρθηκα (φωτ. 

Π. Σαμσάρης, 2015).



διακόσμηση (εικ. 9α,β,γ). Στο Ιερό βρισκό-
ταν η Αγία Τράπεζα με το κιβώριο και το 
ασυνήθιστα ψηλό μαρμάρινο τέμπλο, που 
πατούσε σε μία χαμηλή βαθμίδα. Η πρό-
σβαση στο ναό πραγματοποιείται σήμερα 
από τρεις εισόδους, η μία στο κέντρο της 
δυτικής πλευράς, η δεύτερη στο νότιο τοίχο 
του νάρθηκα και η τρίτη στο νότιο τοίχο 

του κυρίως ναού. Παλιότερα υπήρχαν άλ-
λες δύο είσοδοι στη βόρεια πλευρά και στο 
χώρο του Διακονικού.

Το τριμερές Ιερό, αποτελούμενο εξ ολο-
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Εικ. 7.  Η εξωτερι-
κή αψίδα του Ιερού 
(φωτ. Π. Σαμσάρης, 
1997).

Εικ. 8.  Το ανακαι-
νισμένο ημικυκλικό 
σύνθρονο του Ιερού 
(φωτ. Π. Σαμσάρης, 
2015).



κλήρου από πλίνθους, σε αντίθεση 
με τον υπόλοιπο ναό, στεγάζεται με 
κτιστούς θόλους, με κυλινδρικό θόλο 
το τμήμα πριν από την αψίδα και με 
συμφυείς πλίνθινους τρουλίσκους τα 
παραβήματα (Πρόθεση και Διακονι-
κό), επηρεασμένο από το σύστημα 
των γνωστών πεντάτρουλων βασιλι-
κών της Αγίας Σοφίας της Νίκαιας 
και του Αγίου Αχιλλείου των Πρε-
σπών.

Έτσι, ο ναός αποτελεί συνδυασμό 
θολωτής κατασκευής στο Ιερό και ελ-
ληνιστικής βασιλικής στα υπόλοιπα 
μέρη του (υπερυψωμένος επάνω από 
τα πλάγια κλίτη φωταγωγός, ξύλινη 
δίριχτη στέγαση του κυρίως πιθανώς 
ναού και των κλιτών, κάτω κιονοστοι-
χίες, υπερώα επάνω στα πλάγια κλί-
τη), τεχνική συνηθισμένη και σε άλλα 
βυζαντινά μνημεία.
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Εικ. 9.
α.  Τα πλαϊνά πτερύ-

για του μαρμάρινου 
επισκοπικού θρόνου  

(Γ. Λαμπάκης, 1905),
β.  Σχεδιαστική ανα-

παράστασή του   
(Α. Ορλάνδος)

γ. Σκαρίφημα αριστε-
ρού πτερυγίου του 

επισκοπικού θρόνου  
(P. Perdrizet - L. Chesnay).



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΔΙΑΣΙΜΟΥ

Λεπτομερή μοναδική περιγραφή του 
εκκλησιαστικού μνημείου κατά την 
υστεροβυζαντινή περίοδο (μέσα 

περίπου του 14ου αιώνα) μας δίνει ο Σερ-
ραίος, κατά πάσα πιθανότητα, Βυζαντινός 
ρήτορας Θεόδωρος Πεδιάσιμος στο σπου-
δαίο του έργο: «Ἔκφρασις περὶ τοῦ ἱεροῦ 
τῶν Φερῶν», που εμπλουτίζει τις ελλιπείς 
σήμερα γνώσεις μας τόσο για την αρχιτε-
κτονική του μορφή όσο για την εσωτερική 
του λαμπρή διακόσμηση και τον περιβάλ-
λοντα χώρο, καθώς και για ορισμένα άλλα 
στοιχεία. Την έκφραση αυτή, γραμμένη σε 
λόγιο ρητορικό λόγο, αξίζει να τη χαρούμε 
σε νεοελληνική μετάφραση:

«...Πολλά είναι αυτά που κοσμούν και 
λαμπρύνουν την πόλη των Σερραίων και 
την κάνουν σε όλους γνωστή. Από όλα 
αυτά θεωρώ ότι δεν είναι κατώτερος ο 
σεπτός και θείος ναός, ο περικαλλής 
λέγω και θαυμάσιος, κτισμένος στο όνομα 
των φερώνυμων θείων δωρεών, οι οποίοι 
εμπράκτως απέδειξαν πως πραγματικά 
τα ονόματά τους υπήρξαν θείες δωρεές. 
Γιατί κάπως έτσι είναι. Υπάρχει μία αυλή 
που καταλαμβάνει τον κεντρικό χώρο της 
πόλης και σε αυτήν έχει κατασκευαστεί 
ωραίο φρέαρ (πηγάδι) με νερό πόσιμο και 
καθαρό, πιο γλυκό και από την εννεά-
κρουνη της Καλλιρρόης στην Αθήνα. Την 
αυλή διαδέχεται επίμηκες περίστωο (αί-
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θριο). Στην είσοδο του ναού ανεβαίνει κα-
νείς από λίγες βαθμίδες, που καταλήγουν 
σε άρτιο αριθμό. Όταν περάσει από την 
πύλη, διακρίνει αμέσως τα λαμπρά κάλλη 
του ναού. Στηρίζεται λοιπόν ολόκληρος ο 
ναός σε έξι κίονες που είναι μοιρασμένοι 
αντίστοιχα σε δύο μέρη, χωρίς να είναι 
ούτε πολύ ψηλοί ούτε χαμηλότεροι απ’ 
ό,τι αρμόζει. Το χρώμα τους δεν είναι 
παραλλαγμένο και ο καθένας επιδεικνύει 
τις ποικίλες και ωραίες αποχρώσεις του. 
Πολλά λοιπόν είναι τα χρώματα που το-
νίζουν την ομορφιά των κιόνων. υπερτερεί 
όμως το πράσινο, που χαρίζει τη μεγαλύ-
τερη χάρη. Τόξα επάνω από τους κίονες 
διαδέχονται άλλα τόξα, άνισα όμως προς 
τα κάτω, αλλά μεγαλύτερα ως προς το 
μήκος και το πλάτος πίσω τους βρίσκο-
νται τα υπερώα. Επάνω πάλι από τα τόξα 
αυτά άλλα ισάριθμα καταλαμβάνουν την 
ίδια θέση. Στο αριστερό τμήμα του ναού 
στήθηκε ο ποιμενικός θρόνος, διακοσμημέ-
νος με ανάγλυφες παραστάσεις (εικ. 9α, 
β,γ). Απέναντι κατασκευάστηκε οικίσκος 
(προσκυνητάρι) (εικ. 10), μέσα στον οποίο 
βρίσκονται αποτυπωμένοι αυτοί που ονο-
μάστηκαν με το όνομα των θείων δωρεών, 
λάμποντας από το ασήμι που τους περι-
βάλλει. Και το προπύλαιο του δωματίου 
(τυμπάνου) ωραιότατο, στηρίζεται σε δύο 
κίονες που σχηματίζουν οκτώ ίσες πλευ-
ρές που απέχουν το ίδιο μεταξύ τους. Τα 
κιονόκρανά τους κοσμήθηκαν με τις μορ-
φές των σεπτών ιεροκηρύκων. Ο χώρος, 
που διαιρεί την κατασκευή αυτήν από το 
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Εικ. 10. Αναπαρά-
σταση του «οικί-
σκου» του ναού 
(Α. Ορλάνδος).



ναό, περικλείεται με σιδερένια κάγκελα. 
Ο άμβωνας βρίσκεται στο μεσαίο χώρο 
(κλίτος) του ναού (εικ. 11). Εννιά βαθμί-
δες βοηθούν στην άνοδό του και στο τέ-
λος της κλίμακας καταλήγουν σε άρτιο 
αριθμό. Τέσσερις κίονες τον στηρίζουν, 
σχηματίζοντας τετραγωνική πυραμίδα. 
Στη συνέχεια ο λίθινος σωλήνας (σολέας 
ή διάδρομος) καταλήγει κατευθείαν στο 
Βήμα, ευρισκόμενος ανάμεσα στους δύο, 
δηλαδή τον άμβωνα και τον θείο βατήρα. 
Μετά από αυτόν η είσοδος του Βήματος 
ορίζεται και τελειώνει με δύο κίονες και 
ύστερα από αυτήν επάνω από τον θείο 
και Ιερό Βωμό έχει κατασκευαστεί κιβώ-
ριο που στηρίζεται σε τέσσερις κίονες.

Η στοά (τεταρτοσφαίριο) του Βήματος 
είναι κατάκοσμη με χρυσές αστραφτερές 
ψηφίδες, διανθισμένες και με διάφορα άλλα 
χρώματα. Επάνω σε αυτήν έχει απεικονι-
στεί ο ένθρονος Λόγος, ο θείος Θεόδωρος 
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Εικ. 11. Θωράκιο από 
τον άμβωνα του ναού 
(Περικαλλής ναός).



Στρατηλάτης και η Θεοτόκος, που παρα-
στέκονται η τελευταία από τα δεξιά και 
ο πρώτος από τα αριστερά. Επάνω από 
αυτήν την παράσταση έχει αποδοθεί και 
κάποια άλλη, ο Χριστός που ανυψώνεται 
από τη γη και ανεβαίνει στους ουρανούς, 
συνοδευόμενος από τους αγγέλους. Τα 
πλάγια της στοάς έχουν διακοσμηθεί με 
όμορφα κυπαρίσσια που υψώνονται πολύ 
ψηλά, χωρίς να υπολείπονται από τα φυ-
σικά. Κάτω από τις ρίζες τους βρίσκονται 
κοντά οι μορφές των αγίων Αποστόλων. 
Παρατήρησε το τέχνασμα του ζωγράφου 
πόσο σοφό είναι, γιατί με τα κυπαρίσσια, 
όπως φαίνεται, επιδίωξε να συμβολίσει 
την Εκκλησία των Εθνών, που από χαμη-
λή και ασήμαντη έφτασε σε τόσο μεγάλο 
ύψος και δόξα. με τους δασκάλους πάλι 
τοποθετημένους στη ρίζα, όπως νομίζω, 
τη σωτηρία της ψυχής μας. Αμέσως μετά 
την καμπύλη της στοάς του Βήματος επά-
νω στον τοίχο με άλλο χέρι ζωγράφου, 
άγγελος που ευαγγελίζεται την Παρθένο, 
αναγγέλλοντας παροιμιώδεις λόγους της 
σωτηρίας μας. Επάνω από αυτήν έχουν 
στερεωθεί υαλοπίνακες, που από τη μία 
μεριά επιτρέπουν την είσοδο των ακτινών 
του ήλιου και από την άλλη με την αντα-
νάκλασή τους φωτίζουν το γύρω χώρο. 
Και δεν λάμπουν μόνο αυτοί οι χώροι, 
αλλά και ο απέναντι τοίχος, και για να 
μιλήσω απλά, για να μην αναφερθώ στον 
καθένα χωριστά, δεν υπάρχει στο ναό κα-
νένα μέρος που να παραμένει ακόσμητο 
και να μη φωτίζεται ολότελα από αυτά, 
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αφού αυτοί που το επινόησαν αυτό σκέ-
φτηκαν, δηλαδή να μη μείνει τίποτε αφώ-
τιστο και σκοτεινό, επειδή αυτός που κα-
τοικεί εκεί είναι φως και από τα φώτα το 
πρώτο και καλύτερο.

Από τις δύο πλευρές του Βήματος 
έχουν κτιστεί σφαιροειδείς σηκοί. από 
αυτούς ο ένας προορίζεται για τα ιερά 
σκεύη (σκευοφυλάκιο). Δύο στοές (κόγ-
χες) από τις δύο πλευρές διαχωρίζουν το 
Βήμα από τους σηκούς. Τους υπόλοιπους 
τοίχους διακοσμούν τοιχογραφίες ζωγρα-
φισμένες με χρώματα, ενώ στο δυτικό 
χρυσές ψηφίδες αστράφτουν, έτσι ώστε 
ο τοίχος να φαίνεται ολόχρυσος από τις 
αντανακλάσεις του χρυσού χρώματος. 
Κοντά στο κάτω τμήμα του τοίχου έχουν 
κτιστεί όμορφες πύλες. γι’ αυτό και την 
ονομασία αυτή που έχουν πάρει νομίζω 
ότι τη δικαιούνται.

Επάνω από τις πύλες έχει κατασκευα-
στεί στοά και τη στοά αυτή διαδέχονται 
τρεις άλλες σε ύψος. Μετά από αυτές και 
άλλες αντίστοιχες σε αριθμό. Η οροφή 
του ναού έχει καλυφθεί με μολύβι. Δεκα-
έξι βαθμίδες προσφέρουν έξοδο σε αυτόν 
που θέλει να βγει από το ναό και πριν 
από την κλίμακα επάνω σε κάποιο λίθινο 
οβελό (κυλινδρικό κιονίσκο) έχει στερεω-
θεί λεκάνη (φιάλη) με πορφυρό χρώμα και 
κυκλικό σχήμα.

Την αυλή διαδέχεται άλλη αυλή. μάλ-
λον όμως είναι μία, χωρισμένη ανάμεσα 
με τοίχο (εικ. 12). Στον εξωτερικό χώρο 
έχει κατασκευαστεί πηγάδι, το καλύτε-
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ρο από όλα τα πηγάδια. Όσοι 
αντλούν νερό το ανεβάζουν με 
κηλόνειο (σχοινί). για το σκοπό 
αυτό έχει τοποθετηθεί ανέμη.

Εδώ λοιπόν ας είναι το τέρ-
μα της περιγραφής μου και, 
αν μου διέφυγε κάτι, να μου 
το συγχωρήσετε. τα κάλλη του 
ναού είναι ανώτερα από τη 
δύναμη των λόγων».

Στο ίδιο χειρόγραφο ακολου-
θεί αμέσως η αφήγηση θαυμά-
των των δύο αγίων, Θεοδώρου 
του Τήρωνος και Θεοδώρου του 

Στρατηλάτου, που αποδίδεται στον Πεδι-
άσιμο και φέρει ως τίτλο: «Ἔκθεσίς τινων 
θαυμάτων τῶν ἁγίων μεγάλων μαρτύρων 
καὶ θαυματουργῶν Θεοδώρων». Σύμφω-
να με αυτή, όταν το έτος 1255 ο βασιλιάς 
της Νίκαιας Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρης βρι-
σκόταν στις Σέρρες και προετοιμαζόταν να 
εκστρατεύσει εναντίον των Βουλγάρων του 
Δραγωτά, για να απελευθερώσει τον Με-
λένικο, προσευχήθηκε στο ναό των Αγίων 
Θεοδώρων, επιζητώντας τη βοήθειά τους. 
Στο μέσον και στο τέλος της διαδρομής του 
στρατού προς την ελληνική πόλη του Με-
λενίκου, δύο φορές έκαναν την εμφάνισή 
τους οι δύο άγιοι με τη μορφή αξιοπρεπών 
νέων ευγενών και υπεράνθρωπο ανάστημα. 
Η τελευταία εμφάνισή τους, πριν από την 
επίθεση, έδωσε θάρρος στους Βυζαντινούς 
στρατιώτες και έτρεψε σε φυγή τους πα-
ραταγμένους για μάχη εχθρούς τους έξω 
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Εικ. 12. Πιθανή σχε-
διαστική αναπαρά-

σταση του ναού  το 
14ο αιώνα, σύμφωνα 

με τα όρια του χώ-
ρου του ναού κατά 

το έτος 1913 
(Ν. Νικολάου).



από το κάστρο, οι οποίοι δεν κατάφεραν 
να υπομείνουν την παρουσία των στρατιω-
τικών αγίων. Έτσι, η κατάληψή της αποδό-
θηκε στη βοήθεια των μαρτύρων. Μετά την 
επιστροφή του στις Σέρρες ο βασιλιάς ευ-
χαρίστησε τους αγίους και έδωσε εντολή να 
επενδύσουν τις εικόνες τους με χρυσό και 
άργυρο. Επιπλέον, ανέθεσε σε κάποιον λό-
γιο να γράψει κανόνα γι’ αυτούς. Η αφήγη-
ση αυτή πιστεύεται ότι καταγράφει τοπική 
παράδοση, που ανταποκρίνεται σε ιστορικό 
γεγονός, για το οποίο κάνει λόγο μάλιστα 
και ο συνοδός του αυτοκράτορα ιστορικός 
Γεώργιος Ακροπολίτης, χωρίς όμως να ανα-
φέρεται στο παραπάνω θαύμα. Παρόμοιος 
ειδικός κανών συντάχτηκε αργότερα και 
από τον Μητροπολίτη Σερρών Γεννάδιο. 
Στο συναξάρι αυτό, που έχει ως πρότυπο 
πιθανώς το βυζαντινό, οι Άγιοι Θεόδωροι 
χαρακτηρίζονται ως οι Σερρῶν πρόμαχοι.

Παλιότερες γραπτές μαρτυρίες για το 
αξιόλογο αυτό εκκλησιαστικό μνημείο εί-
ναι σπάνιες. Έμμεση μαρτυρία για το ναό 
έχουμε στη διάθεσή μας από μολυβδόβου-
λο του 12ου αιώνα (εικ. 13), το οποίο ανήκε 
παλιά στη συλλογή του Π. Λάμπρου και 
σήμερα εκτίθεται στο Νομισματικό Μου-
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Εικ. 13. Σχεδια-
στική αποτύπωση 
μολυβδόβουλου  του 
Μητροπολίτη Σερρών 
Θεοδώρου
(G. Schuberger).



σείο της Αθήνας. Στην επιφάνειά του ήταν 
αποτυπωμένη στη μία όψη η παράσταση 
των αγίων Θεοδώρων, ορθίων με τα χέρια 
ψηλά σε σχήμα δέησης και η προτομή κα-
τενώπιον του Χριστού να τους ευλογεί με 
τα δύο του χέρια, ενώ στον οπισθότυπο η 
επιγραφή:

+ ΘΕ-ΟΔΩΡΟΥ-CΦΡΑΓΙCΜΑ-CΕΡΡΩΝ 
ΠΟΙΜΕΝΟC.

Η αναφορά των δύο χρυσόβουλων (1321) 
των βυζαντινών αυτοκρατόρων Ανδρόνικων 
Β΄ και Γ΄: ἕτερος μύλων διόφθαλμος πλη-
σίον τοῦ ναοῦ τῶν ἁγίων Θεοδώρων, κά-
νει λόγο μάλλον για άλλον ομώνυμο μικρό 
ναό. Καταλάμβανε θέση έξω από το δυτικό 
τείχος, κοντά στη γέφυρα του χειμάρρου 
της Κλοποτίτζας (Τσιομλέκ Ντερέ), στην 
«Ψαρομέση», όπου βρισκόταν η αγορά με 
μαγκιπίον (φούρνο) και μούλκια (ιχθυοπω-
λείο), αφού η γειτνίαση με υδρόμυλο προϋ-
πέθετε απαραιτήτως πέρασμα νερού.
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ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Από τον περικαλλή ναό των Aγί-
ων Θεοδώρων δεν έχει διασωθεί 
σήμερα σχεδόν τίποτε από το 

γραπτό του διάκοσμο, παρά μόνο ελάχι-
στα σποραδικά σπαράγματα τοιχογρα-
φιών, στο υπέρθυρο της κεντρικής πύλης 
του εσωνάρθηκα, στο ανατολικό κυρίως 
τμήμα του νότιου κλίτους και σε τμή-
ματα του Ιερού (εικ. 14). Είναι γνωστός 
όμως από την περίφημη ψηφιδωτή του 
διακόσμηση. Στο τεταρτοσφαίριο της 
κεντρικής κόγχης υπήρχε η παράσταση 
της Δέησης, ενώ η πασίγνωστη Κοινωνία 
των Αποστόλων κοσμούσε τον ημικύλιν-
δρο της κόγχης του Ιερού Βήματος μέχρι 
την τελευταία μεγάλη καταστροφή του 
το 1913. Εξαιτίας όμως της επίχωσης 
πίσω από το ψηφιδωτό και την υπερβο-
λική υγρασία από τις ρίζες των δέντρων, 
οι οποίες είχαν διαπεράσει τον εξωτε-
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Εικ. 14. Σπαράγμα-
τα από το βυζαντινό 
τοιχογραφικό διάκο-
σμο του ναού (φωτ. 
Π. Σαμσάρης, 2015).



ρικό τοίχο, απέμεινε μέχρι το 1905, σύμ-
φωνα με τον Γ. Λαμπάκη, τμήμα μόνο από 
αυτό (εικ. 15α,β). Έτσι, από την αριστερή 
πλευρά της ψηφιδωτής σύνθεσης διασώθη-
καν τέσσερις από τους σεβίζοντες μαθητές, 
ενώ οι άλλοι δύο αναπαραστάθηκαν με νω-

πογραφία. Στη
δεξιά πλευρά
παρέμειναν μό-
νο τρεις και τμή-
μα από το δεξιό 
μέρος του τετάρ-
του. Το επά-
νω μέρος μαζί 
με τους ακραί-
ους Αποστόλους 
αποκαταστάθη-
κε με τοιχογρα-
φίες.

Κατά το χρονικό διάστημα που μεσο-
λάβησε από το παραπάνω έτος μέχρι την 
έναρξη της αναστήλωσης του ναού ολοκλη-
ρώθηκε η φθορά του ψηφιδωτού από τα 
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Εικ. 15. Ψηφιδωτή 
παράσταση της Κοι-

νωνίας των Αποστόλων  
α. το 1904 (P. Perdrizet

 - L. Chesnay) και 
β. το 1909  (N. Kondakov). 



ανυποψίαστα χέ-
ρια ανθρώπων, κυ-
ρίως παιδιών, που 
αφαιρούσαν τις ψη-
φίδες του, χτυπώ-
ντας τες με πέτρες, 
για να τις πουλή-
σουν στη συνέχεια 
σε χρυσοχόους για 
το πολύτιμο μέ-
ταλλο (χρυσό) που 
περιείχαν (εικ. 16).

Το μοναδικό τμήμα του, που διασώθηκε 
μέχρι σήμερα, είναι η ολόσωμη παράσταση 
του Αποστόλου Ανδρέα με τμήμα χεριού 
και ιματίου από κάποιον άλλον Απόστολο, 
που στεκόταν δίπλα του στη γενικότερη 
σύνθεση της Μετάληψης και Μετάδοσης 
των Αποστόλων, καθώς και το απότμημα 
από το δεξιό πέλμα ανθρώπινης μορφής.

Το ψηφιδωτό του Αποστόλου Ανδρέα 
μεταφέρθηκε, μετά την αποτοίχισή του, για 
προστασία στη Θεσσαλονίκη και εκτέθηκε 
για κάποιο χρονικό διάστημα στο Αρχαιο-
λογικό Μουσείο της συμπρωτεύουσας. Στη 
συνέχεια αποσύρθηκε στις αποθήκες της 
9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων μέ-
χρι το 1979, οπότε επαναπατρίστηκε και 
τοποθετήθηκε οριστικά σε κόγχη του Αρ-
χαιολογικού Μουσείου των Σερρών.

Ο ολόσωμος Απόστολος Ανδρέας, απο-
καταστημένος αυθαίρετα σε ορισμένα του 
σημεία, εικονίζεται όρθιος, με έντονο δια-
σκελισμό, μέσα σε χρυσό κάμπο (εικ. 17). 
Παριστάνεται με χιτώνα και ιμάτιο. Στρέ-
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Εικ. 16. Το ψηφιδω-
τό λίγο  πριν από 
την καταστροφή του 
(αρχείο συγγραφέα).



φεται προς τα δεξιά, προτείνο-
ντας τα χέρια του με ανοιχτές 
τις παλάμες σε ένδειξη σεβα-
σμού. Το κεφάλι του κλίνει ελα-
φρώς προς τα μπροστά. Πίσω 
του και αριστερά διασώζεται 
ο καρπός άλλου Αποστόλου με 
τμήμα από το υπόλοιπο χέρι 
του που καλύπτεται με το ιμά-
τιο. Τα ανακατεμένα μαλλιά, η 
γκρίζα γενειάδα και τα μεγάλα 
αμυγδαλωτά μάτια αποδίδουν 
πιστά τα εξατομικευμένα φυσι-
ογνωμικά χαρακτηριστικά του 
Ανδρέα. Η κίνηση του σώματος, 
των άνω και κάτω άκρων, προ-
σφέρουν δραματικότητα στη 
μορφή, υποδηλώνοντας έτσι τη 
μεγάλη λαχτάρα και αδημονία 
να δεχτεί το θείο δώρο από τον 
Χριστό. Οι πτυχώσεις του ενδύ-
ματος, με τις φωτοσκιάσεις και 
το έντονο περίγραμμα, χαρίζουν 

όγκο και χάρη.
Ο ψηφιδογράφος απέδωσε τη μορφή του 

Αποστόλου Ανδρέα με ρεαλιστική προσέγ-
γιση. Οι πολύχρωμες ψηφίδες είναι λεπτό-
τερες στα γυμνά μέρη του σώματος (άκρα 
και πρόσωπο). Ο συνδυασμός των διαφό-
ρων χρωμάτων δημιουργεί ένα σύνολο γε-
μάτο ζωντάνια και δραματική ένταση. Ο 
μαθητής του Χριστού αντανακλά ψυχισμό 
και πνευματικότητα.

Με βάση παλιότερες περιγραφές και φω-
τογραφίες ξένων περιηγητών και Ελλήνων 
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Εικ. 17. Τμήμα 
του ψηφιδωτού με  

παράσταση του 
Αποστόλου Ανδρέα, 
σήμερα στο Αρχαι-

ολογικό Μουσείο 
Σερρών.



μελετητών είμαστε σε θέση να γνωρίζου-
με με αρκετή ακρίβεια το εικονογραφικό 
σύνολο της κατεστραμμένης σήμερα σύνθε-
σης, σε σημείο μάλιστα που να μπορούμε 
να εντάξουμε σε αυτήν το σωζόμενο ψηφι-
δωτό του Αποστόλου Ανδρέα. Η παράστα-
ση αυτή είχε ως εξής: Στο κέντρο εικονι-
ζόταν η Αγία Τράπεζα μπροστά από ένα 
κιβώριο. Ο Χριστός, διπλά αποτυπωμένος, 
στεκόταν κάτω από το κιβώριο και μοίρα-
ζε τον Άρτο και τον Οίνο σε δύο ομάδες 
Αποστόλων που προσέρχονταν ευλαβικά 
από τα αριστερά και τα δεξιά, για να κοι-
νωνήσουν τα Τίμια Δώρα, δηλαδή το Τίμιο 
Σώμα και Αίμα του Θεανθρώπου. Έτσι, η 
γνωστή σκηνή της Κοινωνίας των Αποστό-
λων διαρθρωνόταν με αξιοθαύμαστη τάξη 
σε δύο τμήματα. στο αριστερό ως προς το 
θεατή εικονιζόταν η Μετάδοση του αγίου 
Σώματος και στο δεξιό η Μετάληψη του 
Τιμίου Αίματος (εικ. 18). Επάνω από την 
παράσταση υπήρχε η επεξηγηματική επι-
γραφή: Λάβετε, φάγετε - Πίετε ἐξ’ αὐτοῦ 
πάντες. Ο Απόστολος Ανδρέας καταλάμ-
βανε την τέταρτη θέση, αμέσως μετά τον 
Λουκά. Το διασωζόμενο απότμημα χεριού 
με μέρος από το ιμάτιο ανήκε προφανώς σε 
άλλον Απόστολο που τον ακολουθούσε. Η 
γενικότερη σύνθεση της παράστασης δια-
κρινόταν για τη ζωγραφικότητα του πλασί-
ματος των μορφών, αλλά και για τις ελεύ-
θερες και διαφοροποιημένες κινήσεις τους, 
που έσπαζαν τη ρυθμική πορεία των μα-
θητών, δίνοντας την εντύπωση διαλογικής 
σχέσης ανάμεσά τους.
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Αντίστοιχη θεματική εικονογράφηση πα-
ρουσίαζαν οι ναοί της Αγίας Σοφίας Κιέβου 
και Αχρίδας. Σε πολλά επίσης άλλα μνη-
μεία του ελλαδικού και νησιωτικού χώρου, 
καθώς και του Βαλκανικού, Ρωσικού και 
Μικρασιατικού, η Κοινωνία των Αποστό-
λων αποτελεί βασικό θέμα διακόσμησής 
τους με διάφορες όμως παραλλαγές.

Οι Σέρρες, σταυροδρόμι τότε ανάμεσα 
στη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινού-
πολη, είχε δεχθεί επιρροές από την τέχνη 
και των δύο μεγάλων αυτών κέντρων του 
Βυζαντίου, όπως μπορεί να διαπιστώσει 
κανείς και από την τεχνοτροπία του ψηφι-
δωτού, η οποία όμως παράλληλα διατήρησε 
και αρκετά αυτόνομα στοιχεία στην καλλι-
τεχνική της δραστηριότητα.

Με πρωτοβουλία του σημερινού Μητρο-
πολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου 
το έτος 2008 φιλοτεχνήθηκε εκ νέου από 
εξειδικευμένες μοναχές της αδελφότητας 
της Ιεράς Μονής Αγίων Κηρύκου και Ιου-
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Εικ. 18. Τα δύο τμή-
ματα του ψηφιδωτού 

με  τη Μετάδοση 
του αγίου Σώματος 

στα αριστερά και 
της Μετάληψη του 
Τιμίου Αίματος στα 
δεξιά (P. Perdrizet - 

L. Chesnay).



λίτης Σιδηροκάστρου και κάτω από την 
επίβλεψη του Ιταλού καθηγητή G. Cucco η 
περίτεχνη ψηφιδωτή σύνθεση της Κοινωνί-
ας των Αποστόλων, 
ακολουθώντας πιστά 
το αρχικό της πρότυ-
πο (εικ. 19).

Ο Θεόδωρος Πε-
διάσιμος, όπως εξε-
τάσαμε παραπάνω, 
στην περιγραφή του 
κάνει λόγο για δια-
φορετικές θεματικά 
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Εικ. 19. Η σύγχρονη 
ψηφιδωτή παράστα-
ση της Κοινωνίας 
των Αποστόλων, που 
ακολουθεί το αρχικό 
πρότυπο (φωτ. Π. 
Σαμσάρης, 2015).



ψηφιδωτές παραστάσεις (Δέηση, Ανάληψη), 
χωρίς να αναφέρεται όμως στη συγκεκρι-
μένη παράσταση της Κοινωνίας των Απο-
στόλων, γεγονός που οδήγησε ορισμένους 
μελετητές σε αρκετά ύστερη (15ος αι.) χρο-
νολόγησή του. Η παράλειψη αυτή του Βυ-
ζαντινού λόγιου μπορεί να δικαιολογηθεί 
μόνο αν δεχθούμε την άποψη ότι το ψηφι-
δωτό αυτό είχε επικαλυφθεί για άγνωστο 
λόγο και γι’ αυτό εξάλλου προστατεύτηκε 
και διασώθηκε μόνο αυτό από τις διάφο-
ρες καταστροφές μέχρι τις αρχές του 20ού 
αιώνα.

Η χρονολογική προσέγγιση του ψηφι-
δωτού, η οποία έγινε αντικείμενο πολλών 
συζητήσεων από διάφορους κατά καιρούς 
ημεδαπούς και ξένους ειδικούς επιστήμο-
νες, μπορεί να γίνει με τη βοήθεια μόνο της 
εικονογραφικής και τεχνοτροπικής ανάλυ-
σης. Σύμφωνα με τα πορίσματα της νεό-
τερης έρευνας, μας οδηγεί πολύ κοντά σε 
αντίστοιχα καλά χρονολογημένα παραδείγ-
ματα του β΄ μισού του 11ου αιώνα ή των 
αρχών του 12ου αιώνα.
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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

α) Ανάγλυφες

Η Πονολύτρια: Ήταν εντοι-
χισμένη παλιά έξω από το 
δυτικό τοίχο του ναού (εικ. 

20). Πρόκειται για μαρμάρινο ανά-
γλυφο της δεομένης Θεομήτορος 
σε προτομή και κατενώπιον, σπα-
σμένο οριζόντια στο μέσο περίπου 
(εικ. 21). Υψώνει τα δύο χέρια, με 
ανοιχτές τις παλάμες εξωτερικά, σε 
σχήμα δέησης. Τα χαρακτηριστικά 
του προσώπου της είναι ατελή, επί-
πεδα, σχηματοποποιημένα, σχεδόν 
άσαρκα, χωρίς ιδιαίτερη πλαστικό-
τητα. Τα μάτια της παριστάνονται 
αμυγδαλωτά. Το μαφόριο, που 
καλύπτει το κεφάλι, εκτός από το 
λαιμό, και στο ύψος του κεφαλιού 
και των ώμων της, διακοσμείται με μικρούς 
εγχάρακτους σταυρούς. Με αντίστοιχους 
σταυρούς κοσμούνται και τα επικάρπια 
του χιτώνα. Το έργο που εντάσσεται χρο-
νολογικά πιθανώς στην παλαιολόγεια περί-
οδο, διακρίνεται από μία τάση γεωμετρικής 
υποδιαίρεσης της πτυχολογίας του.

Κάθετες επιγραφές στον κάμπο συνο-
δεύουν τη μορφή στις δύο πλευρές με το 
εξής κείμενο: ΜΡ ΘΥ (οριζόντια) Η ΠΟ-
ΝΟΛΥΤΡΕΑ (σε δύο κάθετες στήλες). 
Η εγγραφή του ε αντί του ι στη σπάνια 
αυτήν προσωνυμία (από το πόνος+λύω = 
θεραπεύω) της Παναγίας αποδίδεται από 
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Εικ. 20. Η μαρ-
μάρινη ανάγλυφη 
εικόνα της Παναγίας 
Πονολύτριας,  εντοι-
χισμένη το 1903 στο 
δυτικό τοίχο του 
ναού (P. Perdrizet - 
L. Chesnay).



τον λόγιο Πέτρο Παπαγεωργίου όχι 
τόσο σε σφάλμα του χαράκτη, όσο 
στην προφορά της, μολονότι στη 
φωνητική των βορείων ιδιωμάτων 
συνηθίζεται ακριβώς το αντίστρο-
φο, δηλαδή η μετατροπή του άφω-
νου e σε ι.

Αποτοιχισμένο το ἱερὸν Παλλά-
διον τῶν Σερρῶν από τους Βουλ-
γάρους, εντόπισε ο Ευάγγελος 
Στράτης το Δεκέμβριο του 1918 σε 
παρακείμενο από το ναό οίκημα, το 
οποίο χρησιμοποιείτο ως αποθήκη 
επισιτισμού του στρατού. Η εικόνα, 
αφού καθαρίστηκε, τοποθετήθηκε 
μέσα σε όμορφο πλαίσιο και δια-
φυλάχθηκε κατά την περίοδο του 

Μεσοπολέμου στο νέο μητροπολιτικό ναό 
των Ταξιαρχών. Τον Οκτώβριο όμως του 
1941 το ανάγλυφο αποσπάσθηκε από τους 
Βουλγάρους και φυγαδεύτηκε με ενέργειες 
του ιερέα Μεθόδιου Τοντόρτζεφ στη Δρά-
μα, με απώτερο σκοπό να καταλήξει στην 
έδρα του Βουλγάρου Μητροπολίτη Νευ-
ροκοπίου. Η εικόνα εντοπίστηκε από τον 
Σ. Πασχαλίδη στη λαυρεντιανή μονή της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στη δυτική 
έξοδο της Δράμας. Η μονή αυτή είχε χρησι-
μοποιηθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, ως τόπος 
συγκέντρωσης όλων των πολύτιμων αρχαι-
ολογικών και εκκλησιαστικών αντικειμέ-
νων που είχαν υφαρπάξει παρανόμως οι 
Βόρειοι γείτονές μας από μονές και ναούς 
της Ανατολικής Μακεδονίας. Παρέμεινε 
λοιπόν εκεί, για αδιευκρίνιστο λόγο, χωρίς 
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Εικ. 21. Μαρμάρινη 
ανάγλυφη εικόνα της 

Παναγίας Πονολύ-
τριας (Αρχείο Ι. Μ. 
Σερρών και Νιγρί-

της).



ποτέ να καταλήξει στον τελικό 
προορισμό. Εντοιχίστηκε, μετά 
την απελευθέρωση, σε υπαίθριο 
προσκυνητάρι μέσα στον περίβο-
λο της μονής και σε μικρή από-
σταση βόρεια από το καθολικό 
της. Αποτοιχίστηκε στη συνέχεια 
από την αρμόδια Αρχαιολογική 
Υπηρεσία και μεταφέρθηκε σε 
ασφαλές μέρος. 

Η σεπτή αυτή εικόνα, μετά 
από πολλές περιπέτειες, επέ-
στρεψε από τη γειτονική πόλη 
της Δράμας στο φυσικό της 
χώρο στις 22 Φεβρουαρίου του 
2007, μετά απο σχετική παρά-
κληση του σημερινού Ποιμενάρ-
χη της Εκκλησίας των Σερρών, 
Μητροπολίτη κ. Θεολόγου προς 
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολί-
τη Δράμας κ. Παύλο. Συνδέθηκε 
έτσι και πάλι με τη λειτουργική 
ζωή της τοπικής μας Εκκλησίας, 
αφού πρώτα τοποθετήθηκε σε 
ειδικά διαμορφωμένο μαρμά-
ρινο προσκυνητάρι στο βόρειο 
κλίτος του ναού, κοντά στο Ιερό 
(εικ. 22), όπου ήταν η αρχική πι-
θανώς θέση. Χαρακτηρίστηκε ως 
έφορος και προστάτις της φιλανθρωπικής 
διακονίας της τοπικής Εκκλησίας. Καθιε-
ρώθηκε μάλιστα ο επίσημος και πάνδημος 
εορτασμός της την 28η Οκτωβρίου κάθε 
έτους (Αγίας Σκέπης).
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Εικ. 22. Η τοποθέ-
τηση της εικόνας σε 
μαρμάρινο προσκυ-
νητάρι, μετά την 
επαναφορά της στο 
ναό (φωτ. Π. Σαμ-
σάρης, 2015).



Ο Χριστός Ευεργέτης: Με-
γάλη, ελαφρά έξεργη, ανάγλυφη 
ακέραιη εικόνα του Ιησού Χρι-
στού σε λευκό μάρμαρο, άριστα 
διατηρημένη (εικ. 23). Ο Χριστός 
παριστάνεται κατ’ ενώπιον σε 
προτομή, στο συνηθισμένο τύπο 
του Παντοκράτορα. Περικλείεται 
από σκαφοειδές πλαίσιο και κρα-
τά με το αριστερό του λυγισμένο 
χέρι κλειστό σταχωμένο Ευαγγέ-
λιο, ενώ με το άλλο υψωμένο ευ-
λογεί με τη γραμμωμένη παλάμη 
εστραμμένη προς τα έξω.

Το επίμηκες πρόσωπό του εί-
ναι ωοειδές-στρογγυλό με μα-
κριά βοστρυχοειδή τριγωνική 
γενειάδα. Τα αμυγδαλωτά του 

μάτια, που είναι υπερμεγέθη και θυμί-
ζουν πολύ τα ψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας 
Κιέβου, δεν έχουν αποδοθεί με πλαστικό 
τρόπο, δηλαδή με προεξοχή του βολβού 
ή εμβάθυνση της ίριδας, αλλά με επιμελή 
γραμμική χάραξη των βλεφάρων και της 
ίριδας. Η μακριά μύτη και τα λεπτά σφιγ-
μένα χείλη χαράχθηκαν με φυσικό τρόπο. Η 
έντονη συνοφρύωση, η ρυτίδα στο μέτωπο 
και τα κινημένα χαρακτηριστικά προσφέ-
ρουν ένταση και αυστηρότητα στη μορφή. 
Οι τρίχες από τα μαλλιά και τη γενειά-
δα διατάσσονται γραμμικά με επιμέλεια 
σε παράλληλες κυματοειδείς γραμμές. Η 
όλη μορφή παρουσιάζει ελαφρά στροφή, η 
οποία δικαιολογεί την ασυμμετρία των χα-
ρακτηριστικών του προσώπου. Το κεφάλι 
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Εικ. 23. Μαρμάρινη 
ανάγλυφη εικόνα του 

Χριστού Ευεργέτη  
στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Σερρών.



όμως δεν είναι έξεργο, αλλά επιπεδόμορφο, 
όπως και το σώμα. Το ένδυμα φέρει πολλές 
μαλακές και σχηματοποιημένες πτυχώσεις. 
Οι στενές χειρίδες έχουν στον καρπό (επι-
μανίκια) μία σειρά από μαργαριτάρια. Από 
τις δύο πλευρές του έχει χαραχθεί κάθετα 
η επιγραφή:

ΙC ΧC Ο ΕΒΕΡΓΕΤΗC.

Το ανάγλυφο, με τον ιδιό-
μορφο χαρακτήρα του, απομα-
κρύνεται από τα ανάλογα έργα 
της εποχής του. Στο σύνολό του 
έχει περισσότερες ομοιότητες με 
εντοίχια έργα μνημειακής τέχνης 
(τοιχογραφίες, αλλά κυρίως ψη-
φιδωτά) του 12ου αιώνα. Η τε-
χνική, εξάλλου, σύμφωνα με τον 
A. Grabar, μας οδηγεί πιο κοντά 
σε γλυπτά έργα της εποχής των 
Παλαιολόγων. 

Η εικόνα ήταν εντοιχισμέ-
νη από το 1868 ψηλά στη νότια 
πλευρά του οκταγωνικού κωδω-
νοστασίου του ναού (εικ. 24), 
ενώ πριν από το 1848 κοσμούσε 
κρήνη στο νότιο τμήμα της αυλής, 
όπως προκύπτει και από την οπή 
που φέρει στον πώγωνά του, μέσα από την 
οποία περνούσε ο μεταλλικός κρουνός. Σή-
μερα εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
των Σερρών.

Η Θεοτόκος στον τύπο της Ελεούσας: 
Μαρμάρινη αποσπασματική εικόνα. Βρέ-
θηκε το έτος 1960. Έχει διατηρηθεί μόνο ο 
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Εικ. 24. Η ανάγλυφη 
εικόνα του Χριστού 
Ευεργέτη, εντοιχι-
σμένη το 1903 στο 
κωδωνοστάσιο του 
ναού (P. Perdrizet - 
L. Chesnay).



κορμός, χωρίς το κεφάλι (εικ. 25α,β). 
Η μορφή φέρει το δεξί χέρι στο ύψος 
του στήθους. Στον ώμο διακρίνεται 
ισοσκελής σταυρός. Περιβάλλεται, 
όπως και η προηγούμενη, από σκα-
φοειδές πλαίσιο. Είναι κατασκευα-
σμένη και αυτή με την τεχνική του 
χαμηλού βάθους. Η πλούσια πτυχο-
λογία της ενδυμασίας και ο τρόπος 
στήριξης του ιματίου ολόγυρα από 
το σώμα θυμίζουν την τοιχογραφία 
της Δέησης στην Εγκλείστρα του 
Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο. Η εικό-
να αυτή ταυτίστηκε από ορισμένους, 
επιχωρίους κυρίως αλλά και άλλους 
μελετητές, εσφαλμένως με την αντί-
στοιχη εικόνα της Πονολύτριας. Συ-
μπεριλαμβάνεται στα εκθέματα του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Σερρών.

Σπάραγμα παλάμης: Τμήμα από 
αριστερή παλάμη, με την πλαισίω-
ση από μαρμάρινη εικόνα δεομένης 
μορφής, πιθανώς της Θεοτόκου, μι-

κρότερων όμως διαστάσεων (εικ. 26). Χρο-
νολογείται το 12ο αιώνα και εκτίθεται στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών.

Η Θεοτόκος: Η ανάγλυφη εικόνα της 
Θεοτόκου αναφέρεται ανάμεσα στα κλα-
πέντα από τους Βουλγάρους (Αύγουστος 
1942) αντικείμενα και κειμήλια, τα οποία 
μεταφέρθηκαν από τους ίδιους στο Συνο-
δικό Εκκλησιαστικό Μουσείο της Σόφιας.

Όλες οι παραπάνω μαρμάρινες λατρευ-
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Εικ. 25. 
α. Απότμημα μαρ-
μάρινης ανάγλυφης 
εικόνας της Θεοτό-
κου Ελεούσας (ΑΔ 

27, 1972) και 
β. Σχεδιαστική απο-

τύπωσή της 
(R. Lange).



τικές εικόνες, μαζί με εκείνη του Ιωάννη 
Προδρόμου, που δεν έχει διασωθεί, προορί-
ζονταν για την κάλυψη των διαστύλων του 
μαρμάρινου τέμπλου του ναού. Αποτελού-
σαν ίσως τμήμα μιας μεγάλης Δέησης.

β) Φορητές

Εκτός από τις παραπάνω λίθινες ανά-
γλυφες εικόνες, υπήρχαν πριν από το έτος 
1913 στο ναό και άλλες γραπτές φορητές 
αγιογραφίες, τις οποίες είχαν καταγράψει 
με μεγάλη επιμέλεια οι Π. Παπαγεωργίου 
και Γ. Λαμπάκης.

Μέσα στο Ιερό, επάνω από τις βαθμίδες, 
ήταν τοποθετημένη η εικόνα του Χριστού, 
που κρατούσε το Ευαγγέλιο, στο οποίο 
ήταν γραμμένη η επιγραφή: Τοῦτο ἐστὶ τὸ 
σῶμα μου τὸ ὑπέρ ἡμῶν διδόμενον. τοῦτο 
ποιεῖτε καὶ τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. ὡσαύτως 
καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων: 
τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ Καινὴ Διαθήκη ἐν τῷ 
αἵματί μου. Από την πλευρά του Ιησού έρ-
ρεε το αίμα στο Άγιο Ποτήριο.

Στο εικονοστάσι (εικ. 27α,β) εικονιζόταν 
ο Ιησούς Χριστός ως βασιλεὺς τῶν βασι-
λευόντων καὶ μέγας ἀρχιερεύς, ενώ κάτω 
από αυτό η εικόνα της Θεοτόκου ίσως να 
ήταν αυτή που αφιέρωσε ως προσκύνημα 
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Εικ. 26. Σπάραγμα 
μαρμάρινης παλάμης 
(Περικαλλής ναός).

Εικ. 27.
α. Σχεδιαστική απο-
τύπωση ανάγλυφης 
πλάκας από το εικο-
νοστάσι (P. Perdrizet 
- L. Chensay).
β. Κιονόκρανα από 
το εικονοστάσι του 
ναού (Α. Ορλάνδος).



ή ευχή στο ναό η Σουλτάνα Μάρα (ή 
Μάρω), θυγατέρα του Σέρβου ηγεμό-
να Γεωργίου Μπράνκοβιτς (1427-1456) 
και σύζυγος του σουλτάνου Μουράτ Β΄: 
εἰκόνισμα τῆς κυρὰ Μάρος ὁποῦ εἴχε 
τὸ Τίμιον ξύλον (1620) και Ἔτερη τῆς 
Παναγίας εἰκὼν συρτὴ ἐγκεκοσμημένη 
ἡ λεγομένη τῆς κυρᾶς Μάρος (1643).

Στο εικονοστάσι πάλι της Πρόθεσης 
εντυπωσίαζε η αγιογραφία των αγί-
ων Θεοδώρων και μοναχού (περίπου 
1600), που έφερε γύρω από το κεφάλι 
του ασημένιο φωτοστέφανο και κρατού-
σε με το ένα του χέρι λαύρα, ενώ άλλη 
εικόνα εξεικόνιζε τον Παντοκράτορα σε 
υπερφυσικό μέγεθος.

Άλλες τέλος εικόνες, όπως της απο-
τομής του Ιωάννη Προδρόμου και του 
αγίου Λουκά ως Ποιμήν Θηβών (1769), 
προσφέρονταν ομοίως για τις λατρευτι-
κές ανάγκες του εκκλησιάσματος.

Σήμερα στο Εκκλησιαστικό Κειμη-
λιαρχείο «Ψυχής Άκος» της Ιεράς Μη-
τρόπολης Σερρών και Νιγρίτης φιλοξε-
νούνται δύο μόνο εικόνες, του Χριστού 
Σωτήρα και της Θεοτόκου Οδηγήτριας, 
που αποδίδονται στο ναό των Αγίων 

Θεοδώρων και αποτελούν τα παλιότερα 
χρονολογικά εκθέματα της Συλλογής (εικ. 
28).
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Εικ. 28. Οι δύο 
φορητές εικόνες του 
Χριστού Σωτήρα και 

της Θεοτόκου Οδηγή-
τριας, που αποδίδο-

νται στο ναό, σήμερα 
στο Εκκλησιαστικό 

Κειμηλιαρχείο «Ψυ-
χής Άκος» της Ι. Μ. 

Σερρών και Νιγρίτης.



ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑ

Πλούσιος και βαρύτιμος θησαυρός από 
πολύτιμα ιερά σκεύη και κειμήλια 
κοσμούσε τον παλαίφατο ναό των 

Αγίων Θεοδώρων. Από αυτά πενιχρά μόνο 
δείγματα διασώθηκαν από τις αλλε-
πάλληλες καταστροφές και αρπαγές 
των Βόρειων γειτόνων κατακτητών.

Πρόσφατη δημοσίευση από την 
A. Trifonova του γνωστού ζεύγους 
των σμάλτινων ριπιδίων του 16ου 
αιώνα, δωρεά του Μητροπολίτη 
Σερρών Γενναδίου, συγκαταλέγει 
αυτά στα εκθέματα του Εθνικού 
Ιστορικού Μουσείου της Σόφιας. 
Στα ριπίδια αυτά, κατασκευασμένα από 
επιχρυσωμένο ασήμι και διακοσμημένα με 
σμάλτο, εικονίζεται ο Ιησούς Χριστός και 
ως αγένειος «Ἐμμανουήλ» και ως ένθρο-
νος «μέγας ἀρχιερεύς» (εικ. 29). Αργυρό 
επίσης κηροστάσιο του 1669, δίσκος του 
1765 (εικ. 30) και ασημένιο αχρονολόγητο 
κατσίον (=θυμιατό με λαβή), που έχει δια-
σωθεί και που στην ενεπίγραφη λαβή του 

φέρει τις εικόνες των στρατι-
ωτικών αγίων (εικ. 31), απο-
δεικνύουν ότι στις Σέρρες 
επιβίωσε η βυζαντινή τέχνη 
της τορευτικής για δύο πε-

ρίπου αι-
ώνες με-
τά την ά-
λωση της 
Πόλης.
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Εικ. 30. Δίσκος του 
18ου αιώνα, προερχό-
μενος από το ναό (N. 
Kondakov, 1909).

Εικ. 29. Το ζεύγος των
σμάλτινων ριπιδίων 
του 18ου αιώνα, προ-
ερχόμενα από το ναό, 
σήμερα στο Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο της 
Σόφιας (A. Trifonova).

Εικ. 31. Ασημένιο 
“κατσίον” με την πα-
ράσταση των στρατι-
ωτικών αγίων, σήμερα 
στο Εκκλησιαστικό 
Κειμηλιαρχείο «Ψυ-
χής Άκος» της Ι. Μ. 
Σερρών και Νιγρίτης 
(Αρχείο Ι. Μ. Σερρών 
και Νιγρίτης).



ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ

Ιδιαίτερη ευλογία για τον ιστορικό ναό 
των Αγίων Θεοδώρων αποτελούν τα 
αποθησαυρισμένα σε αυτόν ιερά και 

χαριτόβρυτα λείψανα αγίων.
Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγεται η σω-

ζόμενη τίμια κάρα του αγίου Θεοδώρου του 
Στρατηλάτη, που μνημονεύεται ήδη από 
τον 14ο αιώνα από το Βυζαντινό ρήτορα 
Θεόδωρο Πεδιάσιμο στο έργο του με τίτ-
λο «Τοῦ αὐτοῦ Πεδιασίμου ἔκθεσίς τινων 
θαυμάτων τῶν ἁγίων μεγάλων μαρτύρων 
καὶ θαυματουργῶν Θεοδώρων»: «...Μι-
κρὸν δὲ πρὸ δείλης μεσημβρίας ἀνενεγκὼν 
ὁ δυστυχὴς ἐκεῖνος ἐπὶ τὸ θεῖον ἀφίκετο 
τῶν φερωνύμων (τῶν ἁγίων Θεοδώρων) 
τέμενος, τὴν ἀκήρατον καὶ εὐδαίμονα καὶ 
ἀοίδιμον τοῦ θείου Στρατηλάτου κεφαλὴν 
τρόμῳ καὶ χαρᾷ προσκυνήσων -κεφαλὴν 
ταύτην, τὸ μέγα θαῦμα τῆς οἰκουμένης, 
τὴν τῶν θαυμάτων πηγὴν ἀκένωτον, τὴν 
τῶν ψυχῶν ὁμοῦ καὶ σωμάτων εὐεξίαν, ἣν 
πλουτοῦσι Φερραὶ καὶ τῶν ταύτης ἀγαθῶν 
πρώτως καταπολαύουσι, καὶ ᾗγ’ ἀντὶ πα-
ντὸς ἄλλου διηγήματος καὶ θεάματος, ἃ 
πολλὰ πολλαχόθεν ἔχουσι, μᾶλλον ἀγάλ-
λονται...».

Αποτέλεσε δωρεά Βυζαντινού αυτοκρά-
τορα, σύμφωνα με ισχυρή προφορική πα-
ράδοση, προς τον παλαιό Μητροπολιτικό 
ναό. Μετά τη ληστρική αφαίρεση της αρχι-
κής της θήκης, τοποθετήθηκε το 18ο αιώνα 
σε άλλη ασημένια καλλιτεχνική λειψανο-
θήκη, η οποία περιείχε στο εσωτερικό της 
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Εικ. 32. Η πρώτη 
σωζόμενη λειψανοθή-
κη του έτους 1754 με 

την τίμια κάρα του 
αγίου Θεοδώρου του 
Στρατηλάτη (Αρχείο 

Ι. Μ. Σερρών και 
Νιγρίτης).



ναρθήκιο με την επιγραφή: 
Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στρατη-
λάτης διὰ δαπάνης καὶ ἐξό-
δου Χατζηλέοντα καὶ Ἀλη-
σαβούδα 1754 (εικ. 32). Το 
έτος 1869 μία δεύτερη κιβω-
τιόσχημη λειψανοθήκη  υποδέ-
χθηκε στο επενδυμένο βελού-
δινο εσωτερικό της την προη-
γούμενη. Στο επικάλυμμά της 
η ανάγλυφη απεικόνιση του 
αγίου Θεοδώρου του Στρα-
τηλάτη, συνοδεύεται από την ανορθόγραφη 
επιγραφή: ὡ ἅγηος Θεώδρ στα δεξιά της 
κεφαλής του, ενώ η χρονολογία 1869 στο 
κάτω τμήμα της προσδιορίζει το έτος κατα-
σκευής της (εικ. 33α,β). Η χαριτόβρυτη και 
θαυματουργή τίμια κάρα του αγίου ενδό-
ξου μεγαλομάρτυρα Θεοδώρου του Στρα-
τηλάτη φυλασσόταν ως ανεκτίμητος θησαυ-
ρός μέχρι την αποφράδα ημέρα της 28ης 
Ιουνίου 1913, όταν οι Βούλγαροι κατακτη-
τές παρέδωσαν στην καταστροφική πυρά 
την πόλη κατά την αποχώρησή τους. Ευσε-
βής χριστιανή διέσωσε την τελευταία στιγ-
μή την κάρα του αγίου και τη μετέφερε στο 
γειτονικό ναό του Αγίου Αντωνίου. Στη συ-
νέχεια τοποθετήθηκε στο νεόκτιστο ναό των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών μέχρι την ημέρα 
της επαναλειτουργίας του ιστορικού ναού 
των Αγίων Θεοδώρων στις 30 Οκτωβρίου 
1993, επιστρέφοντας στο φυσικό της χώρο.

Σε νέα ανακατασκευασμένη αργυρή 
εξαγωνική λειψανοθήκη τοποθετήθηκε το 
2004 η χαριτόβρυτη κάρα του αγίου και 
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Εικ. 34. Η σύγχρο-
νη λειψανοθήκη με 
την τίμια κάρα του 
αγίου Θεοδώρου του 
Στρατηλάτη (φωτ. Π. 
Σαμσάρης, 2015).

Εικ. 33.
α. Λειψανοθήκη του 
έτους 1869 με την 
τίμια κάρα του αγίου 
Θεοδώρου του Στρα-
τηλάτη (Αρχείο Ι. Μ. 
Σερρών και Νιγρίτης)
και β. Λεπτομέρεια 
της λειψανοθήκης.



εκτίθεται σε καλαίσθητο μαρμάρινο προ-
σκυνητάρι στον αριστερό πεσσό του εικο-
νοστασίου (εικ. 34).

Η δεύτερη περίτεχνη ορθογώνια αργυρή 
λειψανοθήκη, που φυλάσσεται από το έτος 
2014 στο ναό, περιέχει μέρος από τα ιερά λεί-
ψανα του αγίου μεγαλομάρτυρα Θεοδώρου 
του Τήρωνα (εικ. 35). Το πολύτιμο αυτό ιερό 
λείψανο αποτελεί δωρεά του Ρωμαιοκαθο-
λικού Αρχιεπισκόπου Μπρίντιζι και Οστού-
νι κ. Domenico Caliandro, με την ευγενική 
μεσολάβηση του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτη Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου.

Στις 27 Οκτωβρίου 2015 ο παλαίφατος 
ναός των Αγίων Θεοδώρων υποδέχθηκε 
ιερό απότμημα 
από το χέρι του 
αγίου Γρηγορί-
ου του Καλλίδη, 
Αρχιεπισκόπου 
Ηρακλείας και 
Ραιδεστού (εικ. 
36). Παραχω-
ρήθηκε ευγενώς στο ναό από τον Παναγιώ-
τατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθι-
μο για διαρκή ευλογία των προσκυνητών. 
Ο Άγιος Γρηγόριος (1844-1925) συνδέεται 
άμεσα με την πόλη των Σερρών, καθώς σε 
αυτήν ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές 
του και ξεκίνησε την ιερατική του διακονία 
(εικ. 37). Το έτος 1862 έλαβε το αγγελικό 
σχήμα και τον πρώτο βαθμό της ιεροσύ-
νης στο ναό των Αγίων Θεοδώρων από τον 
πνευματικό του προστάτη και διδάσκαλο 
Μητροπολίτη Σερρών Μελέτιο (Θεοφιλίδη).
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Εικ. 36. Λειψανοθήκη 
με το χέρι του αγίου 

Γρηγορίου του Καλλί-
δη (φωτ. Π. Σαμσά-

ρης, 2015).

Εικ. 37. Εικόνα του 
αγίου Γρηγορίου του 
Καλλίδη, φυλασσό-
μενη στον Ι. Ν. Αγ. 
Θεοδώρων Σερρών 

(φωτ. Π. Σαμσάρης, 
2015).

Εικ. 35. Λειψανοθήκη 
με τα ιερά λείψανα 

του αγίου Θεοδώρου 
του Τήρωνα (φωτ. Π. 

Σαμσάρης, 2015).



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΑΝΑΓΛΥΦΑ

Πολλά αρχιτεκτονικά κυρίως και 
άλλα μαρμάρινα μέλη, που προέρ-
χονται από τις αποχωματώσεις και 

εργασίες αναστήλωσης του ναού, εκτίθε-
νται σήμερα πρόχειρα στο προαύλιό του 
(εικ. 38), ενώ άλλα σημαντικότερα φυλάσ-
σονται στο μακρόστενο βόρειο πρόσκτισμα, 
που μετά τον καθαρισμό και την αποκα-
τάστασή του, μετατράπηκε σε εκθεσιακό 
χώρο. Ομοίως στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
των Σερρών (Μπεζεστένι), στην ιδιαίτερη 
πτέρυγα των χριστιανικών αρχαιοτήτων, 
μαζί με τις ανάγλυφες εικόνες, εκτίθενται 
επάνω σε βάσεις δεκαπέντε περίπου μαρ-
μάρινα βυζαντινά γλυπτά, που προέρχονται 
από το ναό των Αγίων Θεοδώρων Σερρών 
και που μεταφέρθηκαν εκεί το 1972, μετά 
την αποκατάσταση και τη συντήρησή τους.

Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν μαρμάρινα 
κιονόκρανα (το ένα μάλιστα ενεπίγραφο), 
πεσσίσκοι από το τέμπλο, επιστύλια, ανά-
γλυφα θωράκια με δαντελωτή (εικ. 39) ή με 
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Εικ. 38. Αρχιτε-
κτονικά και άλλα 
μαρμάρινα μέλη σε 
πρόχειρη έκθεση στο 
βορειοδυτικό τμήμα 
του πραυλίου του 
ναού (φωτ. Π. Σαμ-
σάρης, 2015).



γύπες διακόσμηση, καθώς και ανάγλυ-
φες ορθογώνιες πλάκες ψευδοσαρκοφά-
γων (11ου-12ου αι.), οι οποίες έφραζαν 
παλιά την πρόσοψη από κτιστές λάρνα-
κες στις παρειές των τοίχων αρκοσολί-
ων του ναού. Οι τελευταίες παρουσιά-
ζουν μεγάλη ποικιλία σε διακοσμητικά 
θέματα (εικ. 40α,β), όπως συνεχόμενους 
άνισους εφαπτόμενους ανάγλυφους κύ-
κλους, σηρικούς τροχούς, αστεροειδή 
κοσμήματα, ακανθοειδή ή πολύφυλλα 
ανθέμια, πολύφυλλους ρόδακες, ακραί-
ους πυροστρόβιλους και τοξοστοιχίες με 
κιονίσκους, μέσα στις οποίες περιλαμ-
βάνονται διάφοροι σταυροί (φυλλοβό-
λοι, λατινικοί και με μήλα), ορισμένοι 

επάνω σε βαθμιδωτή βάση.
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Εικ. 39. Μαρμάρινο 
θωράκιο στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Σερρών.

Εικ. 40. 
α. Ψευδοσαρκοφάγος 
από το ναό (Θ. Παζα-
ράς) και β. Ψευδοσαρ-

κοφάγος στην υπαί-
θρια Συλλογή Γλυπτών 

του ναού (φωτ. Π. 
Σαμσάρης, 2015).



ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

Ο περιώνυμος αυτός ναός κατά 
τη μακραίωνη ιστορική του πο-
ρεία γνώρισε αλλεπάλληλες και 

διάφορες καταστροφές από σεισμούς, 
πυρκαγιές και εχθρικές επιδρομές, με 
αποτέλεσμα να αλλοιωθεί αρκετά η 
αρχική αρχιτεκτονική του φυσιογνω-
μία.

Η πρώτη και σοβαρότερη ενδεχομέ-
νως καταστροφή θα πρέπει να συντε-
λέστηκε κατά τα έτη 1206-1208, όταν ο 
τσάρος των Βουλγάρων Ιωαννίτζης κυ-
ρίευσε και κατεδάφισε ολοσχερώς την 
πόλη των Σερρών, όπως λίγο αργότερα 
(1230-1245) ο ομοεθνής του Ασάν. Το 
1307 η πόλη ερημώθηκε πάλι από τους 
Καταλανούς, με συνέπεια να αραιώσει 
τόσο πολύ ο πληθυσμός της, ώστε να 
μετατραπεί σε χωριό.

Γραπτές επίσης μεταγενέστερες 
μαρτυρίες αναφέρουν μεγάλες κατα-
στροφές από τους Οθωμανούς, αλλά 
και συχνές πυρκαγιές κατά τα έτη 
1630, 1638/9, 1714 και 1763. Το 1849, 
η μεγαλύτερη τυχαία πύρινη λαίλαπα 
κατεβρόχθισεν εἰς διάστημα ὁλίγων 
ὡρῶν ολόκληρη σχεδόν την πόλη με τις εκ-
κλησίες της και τη Μητρόπολη, με συνέπεια 
να αφανιστούν η στέγη και το τέμπλο και 
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Εικ. 41α. Απόψεις 
του ναού μετά την 
καταστροφή του το 
1913 (Γ.Α.Κ.-Αρχεία 
Ν. Σερρών).



να υποστούν μεγάλη βλάβη οι κί-
ονες και τα ψηφιδωτά του Αγίου 
Βήματος. Τότε χάθηκε και η πο-
λύτιμη λίθινη φιάλη του αγιασμού.

Η τελευταία και σοβαρότερη 
όμως κατερείπωση πραγματοποι-
ήθηκε κατά την πρώτη βουλγαρική 
κατοχή (1912-1913), όταν οι Βούλ-
γαροι, κατά την αποχώρησή τους 
τον Ιούνιο του 1913, βομβάρδισαν, 
λεηλάτησαν και πυρπόλησαν την 
πόλη (εικ. 41α,β). Οι ίδιοι κατά τη 
δεύτερη εισβολή τους (1916-1918) 
κατέστρεψαν ό,τι είχε απομείνει. 
Η απώλεια του αξιόλογου αρχαί-
ου (1603/4-1830/37) Ιερού Κώδι-
κα από το Αρχείο τῆς ἁγιωτάτης 
Μητροπόλεως Σερρῶν (με αυτο-
βιογραφίες και πράξεις Μητροπο-
λιτών γύρω από ιδιωτικές κυρίως 
υποθέσεις -όπως προικοσύμφωνα, 

διαζύγια, εξοφλητικά και διάφορες αγορα-
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Εικ. 41β.  Απόψεις 
του ναού μετά την 

καταστροφή του το 
1913 (Γ.Α.Κ.-Αρχεία 

Ν. Σερρών).



πωλησίες- αφιερώματα, διαθήκες και πολ-
λές άλλες ενδιαφέρουσες σημειώσεις σχε-
τικές με τα κοινά ιδρύματα της πόλης), ο 
οποίος ἐγένετο παρὰ τοῦ πανιερωτάτου 
ἡμῶν αὐθέντου καὶ δεσπότου κυροῦ Θεο-
φάνους ἐν ἔτει ζριβ΄ ἰνδικτιῶνος β΄ ἐν μηνὶ 
σεπτεμβρίῳ με τις 400 περίπου σελίδες 
του, πολύτιμες για την τοπική ιστορία αυ-
τής της περιόδου, οφείλεται στους παρα-
πάνω κατακτητές.

Ο ναός πριν από την ερήμωσή του έφερε 
εξωτερικά προσκτίσματα που είχαν προ-
στεθεί κατά καιρούς στη βόρεια (εικ. 42) 
και δυτική του πλευρά. Στη νότια μάλιστα 
πλευρά είχε προσκολληθεί ανοικτός κιονο-
στήρικτος ξυλονάρθηκας που ενωνόταν μέ-
χρι το πρόπυλο (εικ. 43). Μέσω αυτού στα 
χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας γινόταν 
η προσπέλαση στον κυρίως ναό.

Στη νοτιοδυτική εξωτερική γωνία του 
ναού και μέσα στον περίβολο υψωνόταν 
μέχρι το 1956 παλιό πέτρινο οκταγωνικό 
κωδωνοστάσιο (εικ. 44), το οποίο, σύμφωνα 
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Εικ. 42. Βόρεια προ-
σκτίσματα του ναού 
(φωτ. Π. Σαμσάρης, 
2007).



με την ημικυκλική επιγραφή, 
που έφερε επάνω στο υπέρ-
θυρο ἐκτίσθη ἐπὶ Νεοφύτου 
τοῦ τῶν Σερρῶν Μητροπο-
λίτου καὶ διὰ συνδρομῆς τῶν 
πολιτῶν ἐν ἔτει 1868 Μαΐου 
23.

Βόρεια από το εκκλησια-
στικό μνημείο βρισκόταν μέ-
χρι το 1913 το Επισκοπείο και 
το Αρχειοφυλακείο-Σκευοφυ-

λάκιο, το οποίο, σύμφωνα με εντοιχισμένη 
επιγραφή στο νότιο τοίχο, ανεγέρθηκε το 
1885 ἐπὶ ἀρχιερατείας Ναθαναήλ, δαπάνη 
τοῦ ταμείου τῆς Δημογεροντίας.

Στην αυλή του ναού κατασκευάστηκε 
το 1501 κρήνη για τις ανάγκες των προ-
σκυνητών: Τὸ παρὸν σωληνάριον ἐγένετο 

ἐνταῦθα δι’ ἐξόδου Σιναδηνοῦ τοῦ δηγου 
τοῦ υἱοῦ ιαν ἐν ἔτει ... ἰνδικτιῶνος ιε΄.ψθ΄.

Από τους μακρείς τοίχους του ναού ο 
βόρειος (πάχους 1 μ.) παρουσιάζει θλάση 
στο μέσον του μήκους του, γι’ αυτό και το 
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Εικ. 43.  Παλιός ξυ-
λονάρθηκας στη νότια 
πλευρά του ναού, που 
προστέθηκε κατά την 
περίοδο της οθωμα-
νικής κυριαρχίας (P. 

Perdrizet – L. Chesnay).

Εικ. 44. Το παλιό, κα-
τεστραμμένο σήμερα, 

πέτρινο οκταγωνικό 
κωδωνοστάσιο του 

ναού (Γ.Α.Κ.-Αρχεία 
Ν. Σερρών).



πλάτος του Ιερού φτάνει τα 15,80 μ., ενώ 
το πλάτος του νάρθηκα δεν ξεπερνά τα 
15,60 μ. Ο νότιος τοίχος, ο οποίος είχε κα-
ταπέσει για άγνωστο λόγο, ανοικοδομήθη-
κε με διαφορετική τοιχοδομία (πλινθοπερί-
κλειστη με πωρόλιθους) από τον υπόλοιπο 
ναό, που είναι ανεγερμένος με πλινθοδο-
μή. Μονόστιχη κεραμοπλαστική επιγραφή, 
τοποθετημένη ψηλά στον εξωτερικό τοίχο 
(εικ. 45), μας πληροφορεί ότι το γεγονός 
αυτό έλαβε χώρα το έτος 1725:

ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΨΚΕ + Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΜΡΠΟ-
ΛΙΤΗC CΕΡΡΩΝ CΤΕΦΑΝΟC [Ο ΚΤ]ΙΤΩΡ.

Το εκκλησιαστικό μνημείο γενικότερα 
από την ίδρυσή του δέχθηκε αρκετές κατα-
στροφές, αλλά και αλλεπάλληλες ανακαι-
νίσεις από τους διάφορους κατά καιρούς 
ιεράρχες, που μετέβαλαν την αρχική του 
μορφή.

Στα χρόνια της σερβοκρατίας ο ναός 
γνώρισε την εύνοια και την προστασία του 
κράλη της Σερβίας Στεφάνου Δουσάν, ο 
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Εικ. 45. Μονόστι-
χη κεραμοπλαστική 
επιγραφή του έτους 
1725 στο νότιο τοίχο 
του ναού (φωτ. Π. 
Σαμσάρης, 2008).



οποίος μάλιστα το 1345 επέλεξε τον ιερό 
αυτόν οίκο, για να λειτουργηθεί και να 
ευχαριστήσει τον Θεό για την άλωση της 
πόλης, σύμφωνα με χειρόγραφη χρονική 
σημείωση της μονής του Τιμίου Προδρό-
μου Σερρών: Τῇ κδ΄ 7/βρίου μηνὸς Ἰνδ. ιδ΄ 
ἡμέρᾳ Σαββάτῳ ὥρᾳ θ΄ εἰσῆλθεν ἡ φύλα-
ξις τοῦ Κράλη ἐπάνω εἰς τὸ Καστέλι καὶ 
αὐτὸς τῇ κε΄ εἰς τὸ κάτω καὶ ἐλειτουργήθη 
εἰς τὴν μητρόπολιν ἔτους Ϛωνδ΄.

Μετά την κατάληψη της πόλης των Σερ-
ρών από τους Οθωμανούς (1383) διατηρή-
θηκαν οι χριστιανικοί ναοί της, χωρίς να με-
τατραπούν σε τζαμιά, ενώ παραχωρήθηκαν 

παράλληλα στους κατοίκους 
θρησκευτικές ελευθερίες, μέσα 
στο πλαίσιο της πολιτικής του 
προσεταιρισμού που εφάρμο-
σαν οι κατακτητές. Έτσι, ο μη-
τροπολιτικός ναός κατόρθωσε, 
όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά 
και να δεχθεί πολλές επεμβά-
σεις, προσθήκες και ανακαινί-
σεις από τους εκάστοτε Ιεράρ-
χες των Σερρών.

Σε πρώιμη φάση οικοδομή-
θηκε ο σηκός από τον Μητρο-
πολίτη Φίλιππο, σύμφωνα με τη 
σπασμένη στα τρία μαρμάρινη 
επιγραφή (εικ. 46) που βρισκό-

ταν παλιά στο μαρμάρινο πλακόστρωτο της 
αριστερής πτέρυγας, κοντά στον εσωνάρ-
θηκα: +Ἱερὸς ὁ Φίλιππος μητρ(οπολίτης)/ 
τὸν σικὸν ἐδόμη[σε ………… ] Θεοδ[ώρου] 
μ(ά)ρ(τυρος) τοῦ Καλλινίκο[υ].
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Εικ. 46. Επισκευ-
αστική μαρμάρινη 

επιγραφή σήμερα στη 
Συλλογή Γλυπτών του 

ναού (φωτ. Π. Σαμ-
σάρης, 2001).



Το 1571 ο ναός θα πρέπει να δέχθηκε με-
γάλη καταστροφή, σύμφωνα με τον κώδικα 
της μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών, όταν 
ἐδιαγούμισαν οἱ ἀγαρηνοὶ τὴν μητρόπολιν 
Σερρῶν καὶ ἑπτὰ ἐκκλησίας, τὴν δὲ σε-
βασμίαν τοῦ Προδρόμου μονὴν παντελῶς 
ἠρήμωσαν αὐτὴν καὶ τὰ αὐτῆς προάστεια 
καὶ μετόχια, εξαιτίας της πρόθυμης συμμε-
τοχής των κατοίκων στην επανάσταση που 
εκδηλώθηκε αμέσως μετά τη ναυμαχία της 
Ναυπάκτου.

Το 1602 ο Μητροπολίτης Θεοφάνης, 
όπως μας πληροφορεί ο Σερραίος παπα 
Συναδινός, ἔκαμεν τὸν τέμπλον τῆς μη-
τρόπολις καὶ τὸν τοῖχον τοῦ νάρθηκα ἐκ 
βάθρων. καὶ τὸ σκέπος ὅλῳ τοῦ νάρθηκα. 
καὶ ἐχώρισε καὶ τὸν γυναικωνίτην, ενώ, 
σύμφωνα με τον ίδιο χρονογράφο, το 1625 
επί αρχιερατείας του Αχιλλείου ἐχάλασαν 
τὸ κουβοῦκλι τῶν Ἁγίων Θεοδώρων.

Από τον παλιό κώδικα της Μητρόπο-
λης, κλεμμένο από τους Βουλγάρους και 
δημοσιευμένο ευτυχώς μερικώς από τον 
Π. Παπαγεωργίου, αντλούμε πολύτιμες 
πληροφορίες για την κατάσταση του ναού 
κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο. Το 1700 ο 
Μητροπολίτης Άνθιμος χάρισε το μισό των 
«ψυχομεριδίων» και των «παρρησιῶν» για 
την επισκευή του ναού, του Επισκοπείου 
και των προσκτισμάτων.

Το 1735 ο Μητροπολίτης Γαβριήλ ση-
μειώνει στον κώδικα ότι το εσωτερικό του 
ναού βρισκόταν ἐν πολλῇ ἀνωμαλίᾳ συ-
γκεχυμένον και για το λόγο αυτό προχώ-
ρησε σε ορισμένες τροποποιήσεις. γκρέμισε 
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έναν εσωτερικό κεντρικό μεσότοιχο, μετέ-
φερε τον επισκοπικό θρόνο και την εικόνα 
των αγίων Θεοδώρων και τακτοποίησε τα 
στασίδια.

Το 1751 ο δραστήριος Μητροπολίτης Ιω-
αννίκιος σε δύο μακροσκελή του έγγραφα, 
που συμπεριλαμβάνονταν στον παραπά-
νω κώδικα, με τίτλους: «περὶ τῆς ἐπὶ τὰ 
κρείττω ἐπισκευῆς τῆς μητροπόλεως» και 
«περὶ τῆς ἐπισκευῆς τῆς ἱερᾶς ἐκκλησίας 
τῆς μητροπόλεως», ενημερώνει ότι άνοιξε 
νέα πύλη στον περίβολο, λιθόστρωσε μέ-
ρος της αυλής, μαρμαρόστρωσε το νάρ-
θηκα, μετέφερε από το δεξιό τμήμα του 
Ιερού το σκευοφυλάκιο στο παρακείμενο 
υπόγειο του παρεκκλησίου της Οδηγήτριας 
και κατεδάφισε τους τοίχους που έφραζαν 
το αριστερό του τμήμα, έτσι ώστε τὸ Ἱερὸν 
λαμπροφανῶς φωταυγηθέν. Μετασκεύασε 
επίσης τα «ἀργυροκάνδηλα» και τρία χρό-
νια αργότερα (1754) κατασκεύασε το τέ-
μπλο του ναού που αργότερα καταστράφη-
κε στη μεγάλη πυρκαγιά του 1849 (εικ. 47), 
επιχρίζοντας παράλληλα τους τοίχους του 
ναού, ώστε ἔγεινεν ἡ ἐκκλησία ... λαμπρο-
λευκοφωτοειδεστάτη καὶ φωταυγεστάτη 
ὡς οὐρανός. Λόγω μάλιστα της μεγάλης 
του αυτής δραστηριότητας, ο Ιωαννίκιος 
μνημονεύεται στην Ακολουθία των Αγίων 
Θεοδώρων. Ο ίδιος το 1748 χαρακτήρισε το 
ναό παλαιὸν καὶ βασιλικὸν κτίριον, οὐ μὴν 
δὲ ἀλλὰ καὶ μολυβοσκέπαστον. Ο ναός 
εξάλλου, εξαιτίας της μολυβοσκέπαστης 
αυτής στέγης του, αποκαλείτο από τους 
Οθωμανούς «Κουρσουμλί κλισέ».
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Σε τοίχο τέλος
του εξωνάρθηκα
υπήρχε η επι-
γραφή: Ἀνακαι-
νίσθη ἡ μητρό-
πολις Σερρῶν ἐν
ἔτει 1835 ὀκτον-
βρίου 8 ὑπὸ τὸν
ἐπίτροπον Γεώρ-
γιον Σκαμπαλήν.

Διάφορες άλ-
λες επιγραφές 
του ναού αναφέ-
ρονται και σε με-
ταγενέστερες, μι-
κρότερης έκτασης ανακαινίσεις, που φτά-
νουν μέχρι το έτος 1852. Μαρμάρινη επι-
γραφή σε εξωτερική κατασκευή του έτους 
1819 αναγράφει το όνομα του Σερραίου 
αρχιστράτηγου των Μακεδονικών δυνά-
μεων Εμμανουήλ Παπά: ἐπὶ ἀρχιερατεί-
ας Χρυσάνθου καὶ ἐπιτροπείας Μανουὴλ 
Παπά. Τις υπογραφές του τελευταίου, ο 
οποίος τιμήθηκε με το αξίωμα του ἐπιτρό-
που τοῦ Αὐτοκρατορικοῦ καὶ Μητροπολι-
τικοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων σε δύο 
συνεχείς εκλογικές τριετείς περιόδους, συ-
νάντησε πολλές φορές στο χαμένο σήμερα 
αρχαίο κώδικα της Μητρόπολης ο λόγιος 
Ευ. Στράτης σε ιδιόχειρους καλλιγραφι-
κούς λογαριασμούς, που σύμφωνα με τον 
ίδιο θὰ ἐζήλευε καὶ ἡ τελειοτέρα σημερινὴ 
λογιστική.
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Εικ. 47. Το τέμπλο 
του κεντρικού κλίτους 
του ναού πριν από 
την καταστροφή του, 
από το Αρχείο του 
Στ. Κοταμανίδη (Γ. 
Καφταντζής).



ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

Κατά τον 17ο και 18ο αιώνα ο ναός 
αναφέρεται συχνά σε ανορθόγρα-
φες κυρίως επιγραφές επάνω σε 

ιερά άμφια, λειτουργικά σκεύη και εικόνες.
Σε αφιερωματικό έτσι μικρό ωμοφόριο 

του Μητροπολίτη Θεοφάνη του έτους 1612 
αναγραφόταν: +Τὸ] παρὸν ὠμοφόριον 
ὑπά[ρ]χει τοῦ πανιερωτάτου Μητροπο-
λίτου Παλαιῶν Πατρῶν ὑπερτίμου κ[αὶ] 
ἐξάρχου πάσης Ἀχαΐας κυροῦ Θεοφάνους 
κ]αὶ ἀφιερώθη παρ’ αὐτοῦ ἐν τῇ περι-
φή[μῳ ἁ]γιωτάτῃ μητροπόλει Σερρῶν ἐν 
ἔτει ΖΡΚ ἰνδ. ιε΄.

Σε χρυσοκέντητο επιτραχήλιο του 1640 
(εικ. 48): + τοῦ ἀρχιθύτου Δανιὴλ Σερρῶν 
δὲ ἐπαρχίας Μεγάλων Θεοδώρων τε ἁγί-
ων ἐκκλησίας ὅστις τὸ ἀφιέρωσε ψυχῆς τε 
σωτηρίας νὰ ἦναι μετὰ θάνατον ταῦτης 
τῆς ἐκκλησίας ἐν ἔτει σ[ωτη]ρίῳ αχμϚ΄ καὶ 
μηνὶ ἀπριληίῳ.

Σε αναθηματική πάλι μικρή ασημένια λε-
κανίδα του Μητροπολίτη Σερρών Κυρίλλου 
του έτους 1657 αναγραφόταν επίσης: + Ἀφιε-
ρώθη τὸ παρὸν παρὰ τοῦ πανιερωτάτου Μη-
τροπολίτου Σερρῶν Κυρίου Κυρίλλου + ἧς
τὸν θεῖον τοῦ τὸν ναὸν τοῦ μεγάλου Θεοδώ-
ρου κατὰ πόνον Ἰωάννου αχνζ΄.

Στο χώρο του σκευοφυλακίου σε ασημέ-
νιο κηροστάτη του 1669: + ἀφιερώθη τὸ 
παρὸν διβάμπουλον ἐν τῷ ναῷ τῶν ἁγίων 
Θεοδώρον τῆς Μιτροπόλεως Σερρῶν ὑπὸ 
τοῦ εὐσεβεστάτου αὐθέντου Οὐγγροβλα-
χίας Κιρίου Κιρίου Ἰωάννου Ράδουλα Βο-
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Εικ. 48. Επιτραχήλιο, 
μη σωζόμενο σήμερα, 

προερχόμενο από 
το ναό (N. Kondakov, 

1909).



εβόνδα ἀρχιερατεύοντος τοῦ πανιεροτά-
του Μιτροπολίτου Σερρόν Κιρίλου αχξθ΄.

Στην εικόνα των αγίων Θεοδώρων του 
1757 ήταν αποτυπωμένη η επιγραφή: Δέη-
σις τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ Ἰωακεὶμ ἀρχιδι-
ακόνου τῆς αὐτῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλε-
ος Σερρῶν αψνζ΄, καθώς και σε ποτήριο: 
τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Σερρῶν τῶν 
ἁγίων Θεοδώρων 1763 και σε δύο δίσκους 
του 1763 και 1721: α) + Ὁ παρὸν δῆσκος
ὑπάρχη τῆς ἁγιοτάτοις Μοιτροπόλεος 
Σερρῶν τὸν ἁγίων Θεοδώρων αψξγ΄ μαΐ-
ου κ΄, β) καὶ τόδε τῶν Σερρῶν Θεοδώρων 
μητροπόλεως σεπτὸν δισκάριον ἀρχιερεῖ 
Στεφάνῳ αψκα΄ (εικ. 49).

Αφιερωματικές επίσης επιγραφές δια-
φόρων προσώπων συνόδευαν τη συνδρομή 
τους προς το ναό.

Επάνω σε εικόνες: α) Ἱστόρηται τὸ κα-
ταπέτασμα ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω τῆς 
Μητροπαρθένου κόρης διὰ συνδρομῆς κό-
που καὶ ἐξόδου τοῦ Πανιερωτάτου Μη-
τροπολίτου Σερρῶν κυρίου κυρίου Κυ-
ρίλλου διὰ μνιμώσυνον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
Νηκείτα ἱερέως, β) Λύσιν κακῶν δὸς Χρι-
στὲ μου τῷ δούλῳ σου διαμάντη Ζάχαρι, 
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Εικ. 49. Σχεδια-
στική αποτύπωση 
επιγραφής σε δίσκο 
του έτους 1763 (P. 
Perdrizet – L. Chesnay).



γ) +Χατζηπανταζῆν τὸν δοῦλον σου Κυρία 
γλυκυτάτη, ἀπάλλαξον κολάσεως Μαρία 
παμφαεστάτη αψνζ΄ (1757), δ) Δέησις τοῦ 
δούλου τοῦ Θεοῦ Ἰωακεὶμ ἀρχιδιακόνου 
τῆς αὐτῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Σερ-
ρῶν αψνζ΄ (1757) Νοεμβρίου χεῖρ Ἰωάννου 
Σαμίου, ε) Ὁ πανιερώτατος καὶ ὑπέρτι-
μος Μητροπολίτης Σερρῶν Γεννάδιος καὶ 
κτίτωρ τῆς ἁγίας τραπέζης τῆς μεγάλης 
Λαύρας ἐν τοῖς ἁγίοις μεγαλομάρτυσι 
Θεοδώροις, στ) Τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ γε 
εἰκὼν ἥδε τῆς συμμορίας ὑπάρχει Μπα-
σματζήδων πάντας ὁ Θεὸς τάξει ἐν χώρᾳ 
ζώντων αψξθ΄ (1769) Φεβρουαρίου κδ΄.

Στα δύο βημόθυρα του 1765 αντιστοί-
χως: Αἱ θεῖαι αὗται πύλαι ἁδρᾷ δαπάνῃ 
υἱοῦ τοῦ Κήπου Μιχαὴλ τῶν ἐκ Σερρῶν 
ἀμφοῖν προσκυνητῶν τοῦ ἁγίου τάφου 
ἐσκευάσθησαν παγκάλλως τε ἀρίστως 
πατρὸς μὲν τὸ τέμπλος ὑφ ιου δ’ αἱ πύ-
λαι ψυχικῆς αὐτῶν εἵνεκα σωτηρίας αψξε΄ 
Ὀκτωβρίου και Τοῦ Μιχαὴλ προσκυνητοῦ 
τῶν πυλῶν ἡ δαπάνη τοῦ Χατζῆ Κήπου 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἐκ Σερρῶν τυγχάνει τω Μι-
χαὴλ προσκυνητῇ ὁ Κύριος δωρήσοι μῆκος 
ζωῆς τε τ’ ἔξοδον καὶ τοῦ τέμπλου ποιήσει 
εἰς πταισμάτων ἄφεσιν καὶ σωτηρίαν καὶ 
ἀνεσπέρου φωτὸς κληρονομίαν.

Σε ασημένια υδροχόη του 1675: ἀφιε-
ρώθη παρὰ τοῦ πανιερωτάτου μητροπο-
λίτου Σερρῶν κυρίου Κυρίλλου αχνζ΄. Σε 
στάχωμα Ευαγγελίου του 1706: διὰ συν-
δρομῆς τοῦ ἐντιμοτάτου ἀρχοντος κυρί-
ου Λέοντος τοῦ καὶ σκευοφύλακος τῆς 
ἁγιωτάτης μητροπόλεως Σερρῶν αψς΄. Σε 
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Εικ. 50. Ωμοφόριον 
του Μητροπολίτη 

Σερρών Γενναδίου (P. 
Perdrizet – L. Chesnay).



ποιμαντική ράβδο: Τοῦ πανιερωτάτου καὶ 
λογιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν κυρί-
ου Κιρίλλου τοῦ ἀπὸ Νισσίρεως ὅπλον 
σωτήρων ψυχῶν 1665. Σε ωμοφόριον του 
1600 περίπου (εικ. 50): Γενναδίου ταπει-
νοῦ Σερρῶν Μητροπολίτου. Σε δύο χρυ-
σοκέντητα επιμανίκια του 1706, το ένα με 
παράσταση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και 
το άλλο με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου: 
Μνήσθητι κύριε τὴν δούλην σου Ἐβαγ-
γελίστρηα στο αριστερό και Τὰ παρόντα 
ἐπιμάνικα ὑπάρχουσι ἐμοῦ Σάββα ἱερομο-
νάχου καὶ τὰ ἀφιέροσα ἐς τὴν Κοσνίτζα 
ἐπὶ ἔτους αψϚ΄ ὀκτοβρίου 27 στο δεξιό. 
Σε Άγια Ποτήρια του 1665 (εικ. 51): Γέγο-
νε τὸ παρὸν ἱερὸν σκεῦος δι’ ἐξόδου τοῦ 
ἐντιμοτάτου ἄρχοντος κυρίου Δημητρίου 
Σουρουτζῆ Μεγάλου λογοθέτου τῆς Με-
γάλης Ἐκκλησίας καὶ ἀφιερόθη ἐν τῇ Μη-
τροπόλει Σερρῶν εἰς μνημόσυνον αὐτοῦ 
τε καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Ἀβραμεκί-
νας καὶ τῆς θηγατρὸς Κατακουζηνῆς ἐπὶ 
ἔτους αχξε΄ (εικ. 52) και στη βάση άλλου 
ποτηρίου του 1643 η ξενόγλωσση: HANS 
TIRCK- MARGARETA T. Σε χρυσοκέντη-
το Επιτάφιο ομοίως ξενόγλωσση: Elisabeth 
Dorffmaisteprin fecit 1774 Vienne.
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Εικ. 52. Επιγραφή 
σε Άγιο Ποτήριο 
του έτους 1665 (N.  
Kondakov).

Εικ. 51. Άγιο Ποτήριο 
από το ναό, αφα-
νισμένο σήμερα (N.  
Kondakov).



ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η βασιλική, μετά την τελευταία της 
μεγάλη καταστροφή το 1913, ερει-
πώθηκε και παρέμεινε αλειτούρ-

γητη και απροστάτευτη, χωρίς τη δίριχτη 
στέγη και τους γυναικωνίτες της. Ήταν κα-
ταχωμένη σε βάθος περισσότερο από δύο 
μέτρα, στο έλεος της φθοράς των καιρικών 
συνθηκών και στα χέρια βέβηλων ανθρώ-
πων. Προσκυνητές μόνο επισκέπτονταν το 
αγίασμα που ανάβλυζε κοντά στο Διακο-
νικό.

Η πρώτη αρχαιολογική έρευνα, με εξε-
ρεύνηση της θεμελίωσης για τον προσδιορι-
σμό της κτίσης της κυρίως, άρχισε το 1926 
από τον Ανδρέα Ξυγγόπουλο και τα σύ-
ντομα πορίσματά του δημοσιεύτηκαν στα 
Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας του 
ίδιου έτους.

Οι αναστηλωτικές όμως εργασίες καθυ-
στέρησαν αρκετά, με συνέπεια να απολε-
σθεί πολύτιμος χρόνος για την προστασία 
του εσωτερικού διακόσμου. Η έναρξη των 
αναστηλωτικών εργασιών το 1938 από την 

56

Εικ. 53.  Κάτοψη του 
ναού το έτος 1949, 

σύμφωνα με τον Αν. 
Ορλάνδο.



Υπηρεσία Αναστηλώσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
κάτω από τη διεύθυνση του ακαδημαϊκού 
Αναστασίου Ορλάνδου (εικ. 53), πρόλαβαν 
την ολική κατεδάφιση από τον τότε Μητρο-
πολίτη Σερρών και Νιγρίτης Κωνσταντίνο 
Μεγγρέλη (1924-1961), ο οποίος σχεδίαζε 
την κατεδάφιση και την ανέγερση νέου μη-
τροπολιτικού ναού στη θέση του παλαιού.

Η στερέωση του ναού συνε-
χίστηκε μετά τον εμφύλιο πόλε-
μο και ολοκληρώθηκε σχεδόν το 
1952 με την επίβλεψη του αρχι-
τέκτονα Ευσταθίου Στίκα (εικ. 
54) και με δαπάνη κατά βάση της 
Αρχαιολογικής Εταιρείας, αλλά 
και του Ελληνικού Κράτους. Ανά-
μεσα στις άμεσες προτεραιότητες 
που τέθηκαν τότε ήταν η εξασφά-
λιση της στεγανότητας του ναού 
ὅστις κατεκλύζετο ὑπὸ τῶν κάτωθεν ἀνα-
βλυζόντων ὑδάτων. Στη συνέχεια ανακα-
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Εικ. 54. Κάτοψη 
του ναού το 1952, 
σύμφωνα με τον Ευ. 
Στίκα.

Εικ. 55. Οι κίονες στο 
εσωτερικό του ναού 
(φωτ. Π. Σαμσάρης, 
2015).



τασκευάστηκε το δάπεδο με τις αρχικές 
μαρμάρινες πλάκες του, που με τον καιρό 
είχαν σπάσει και μετατοπιστεί από τη θέση 
τους. Αποκαστάθηκαν οι πέντε από τους 
έξι αράβδωτους κίονες του ισογείου με 
τους παλιούς μαρμάρινους πράσινους (από 
ατράκιο λίθο) κορμούς, εκτός από τους δύο, 

για τους οποίους δεν επάρκεσαν 
(εικ. 55). Τα λευκά μαρμάρινα 
κιονόκρανα, σχήματος καλαθοει-
δούς ή κολουροπυραμιδοειδούς, 
συμπληρώθηκαν με τέσσερα νέα 
κατά μίμηση των δύο διασωζό-
μενων παλιών (εικ. 56). Τα τόξα, 
που γεφύρωναν τους κίονες, κα-
τασκευάστηκαν με οπτόπλινθους, 
όπως και οι πεσσοί και τα τόξα 
επάνω από το γυναικωνίτη. Το 
δάπεδο του τελευταίου ανακα-
τασκευάστηκε εξ ολοκλήρου. 
Ο φωταγωγός του μεσαίου κλί-
τους, που προεξείχε επάνω από 
τις στέγες των πλάγιων κλιτών, 
κατασκευάστηκε σύμφωνα με 
το βυζαντινό πλινθοπερίβλητο 
σύστημα. Οι στέγες των κλιτών 
και του νάρθηκα καλύφθηκαν 
με σιδηροπαγή σκυρόδεμα, για 
λόγους πυροπροστασίας, κατά 
απομίμηση όμως ξύλινων ζευ-
κτών. Παρόμοια εξάλλου τεχνική 
εφαρμόστηκε με επιτυχία στον 

Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης και στο 
Πρωτάτο των Καρυών.

Τα δύο τριγωνικά αετώματα της ανα-
58

Εικ. 56. Κιονόκρανα 
από το εσωτερικό 

του ναού (φωτ. Π. 
Σαμσάρης, 2015).



τολικής και δυτικής 
πλευράς του μεσαί-
ου κλίτους ανακατα-
σκευάστηκαν με βάση 
τα σωζόμενα λείψανά 
τους, χωρίς όμως να 
αποδοθούν τα προεξέ-
χοντα γείσα στις άκρες 
των αετωματικών επι-
φανειών στις στενές 
και μακριές πλευρές. 
Το επάνω τμήμα της τριγωνικής επιφάνει-
ας του δυτικού αετώματος συμπληρώνεται 
με τρία ημικυλινδρικά κογχάρια (εικ. 57). 
το ένα στον άξονα, επάνω από το κεντρι-
κό παράθυρο και τα άλλα 
δύο στους άξονες των τυ-
φλών τμημάτων αντίστοιχα, 
που μεσολαβούν ανάμεσα 
στο κεντρικό και στα πλευ-
ρικά παράθυρα. Αυτά, όπως 
μπορούμε να διαπιστώσουμε 
από τα σπαράγματα τοιχο-
γραφίας του βόρειου κογ-
χαρίου (εικ. 58), ήταν τοιχο-
γραφημένα και αποτελούσαν 
προφανώς δάνεια από τις 
θολωτές κατασκευές, αφού η τοποθέτησή 
τους δεν εξυπηρετούσε κάποια πρακτική 
σκοπιμότητα. Από την αρχή ανοικοδομή-
θηκε ο δυτικός τοίχος του μεταγενέστερου 
νάρθηκα, ακολουθώντας την τοιχοποιία της 
νότιας πλευράς. Η κεράμωση τέλος των 
κλιτών και των θόλων του Ιερού πραγμα-
τοποιήθηκε με κεραμίδια βυζαντινού τύπου 
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Εικ. 57. Τα ημικυλι-
δρικά κογχάρια του 
δυτικού τριγωνικού 
αετώματος (φωτ. Π. 
Σαμσάρης, 2015).

Εικ. 58. Σπάραγμα 
τοιχογραφίας από το 
βόρειο ημικυλινδρικό 
κογχάριο του δυτικού 
αετώματος (φωτ. Π. 
Σαμσάρης, 1997).



(εικ. 59).
Το 1956 κατεδαφίστηκε το παλιό 

πέτρινο οκταγωνικό κωδωνοστάσιο 
(εικ. 44). 

Η διαμόρφωση και αποχωμάτω-
ση του εξωτερικού χώρου εξακολούθησε 
για μερικά ακόμη χρόνια (1959), μέχρι τη 
γενικότερη ανάδειξη του εκκλησιαστικού 
μνημείου. Οι εργασίες αυτές έφεραν στο 
φως πλήθος από ενεπίγραφες και ανάγλυ-
φες πλάκες, στήλες, νομίσματα, αρχιτεκτο-
νικά μέλη, γλυπτά, καθώς και μία ακέραιη 
μαρμάρινη σαρκοφάγο βυζαντινού αξιωμα-
τούχου του έτους 1050 (εικ. 68).

Κατά τα έτη 1961-1962 σχηματίστηκε 
ο περίγυρος του ναού και περιφράχτηκε 
στις άκρες του με πελεκητές λογάδες πέ-
τρες από τον Στ. Πελεκανίδη. Το 1975 ο 
επιμελητής της 12ης Εφορείας Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων Χ. Πέννας, με αφορμή την 
υπερβολική υγρασία από τα υπόγεια νερά 
που εμφανίστηκε έντονη στην αδιαμόρφω-
τη βορινή πλευρά του ναού, πραγματοποί-
ησε ανακεράμωση και στεγανοποίηση στο 
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Εικ. 59. Η κεράμωση 
των τρουλίσκων του 
Ιερού Βήματος του 

ναού (φωτ. Π. Σαμ-
σάρης, 2015).



πρόσκτισμα που εκτεί-
νεται σε όλο σχεδόν το 
μήκος αυτής της πλευ-
ράς (εικ. 60). Το πρό-
σκτισμα αυτό, που η 
χρήση του σε σχέση με 
το ναό παραμένει ακό-
μη άγνωστη (πιθανώς 
κοιμητηριακό κτίσμα), 

ήταν καλυμμένο με καμάρα σε ένα μικρό 
του μόνο τμήμα, το δυτικό, και εξωτερι-
κά είχε προστεθεί μονόριχτη κεραμοσκεπή. 
Στις μικροεργασίες της συντήρησης και της 
στερέωσης της τοιχοποιίας του δόθηκε ιδι-
αίτερη προσοχή, έτσι ώστε να μην αλλοι-
ωθούν οι διάφορες κατασκευαστικές του 
φάσεις. Το επόμενο έτος (1976), με φροντί-
δα του εφόρου Χαρ. Μπακιρτζή, αντικατα-
στάθηκαν όλα τα κεραμίδια της στέγης του 
θολωτού προσκτίσματος, αρμολογήθηκαν 
όλοι οι τοίχοι και καθαρίστηκε επιμελώς ο 
χώρος. Παράλληλα στερεώθηκαν οι πλάκες 
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Εικ. 60. Το δυτι-
κό πρόσκτισμα της 
βόρειας πλευράς 
του ναού και το 
ανατολικό μονόχωρο 
τρουλαίο ναΰδριο, 
με ταφικό πιθανώς 
χαρακτήρα (φωτ. Π. 
Σαμσάρης, 1997).



του διαδρόμου, που περιβάλλει εξωτερικά 
την κόγχη. Μέσα στο Ιερό καθαρίστηκαν 
και στερεοποιήθηκαν όλα τα υπολείμματα 
από το σύνθρονο, από το οποίο σωζόταν 
ένας μόνο αναβαθμός. ήταν χτισμένο με λί-
θους στη βάση και πλίνθους και έφερε μαρ-
μάρινη επένδυση. Στο κέντρο του εμφανί-
στηκαν τα ίχνη του επισκοπικού θρόνου. Το 
1981 αντικαταστάθηκαν πολλοί από τους 
υαλοπίνακες των παραθύρων με άθραυστα 
διαφανή φύλλα πλαστικού. Το 1986 έγινε 
πάλι ανακεράμωση του προσκτίσματος της 
βόρειας πλευράς και του παρεκκλησίου.

Η διάχυτη στους κατοίκους της πόλης 
φήμη, από το β΄ μισό ακόμη του 19ου αιώ-
να, για ύπαρξη υπόγειας σήραγγας (ὑπό-
νομος), μέσω της οποίας επικοινωνούσε ο 
ναός με την παρακείμενη Ακρόπολη, δεν 
έχει εξακριβωθεί μέχρι σήμερα ακόμη και 
μετά από όλες τις παραπάνω επεμβάσεις. 
Ο λόγιος Πέτρος Παπαγεωργίου βέβαια 
κάνει λόγο την ίδια χρονική περίοδο για 
κάποια οπή, μέσα από την οποία κατερχό-
ταν κανείς σε βαθιά και πλατιά θολωτή κα-
τασκευή, παράλληλη με τη βόρεια πλευρά 
του ναού και με κατεύθυνση προς τα ανα-
τολικά. Δε στάθηκε παρ’ όλα αυτά δυνα-
τή η κάθοδός του σε αυτή για εξακρίβωση, 
επειδή τη βρήκε φραγμένη. Θεώρησε όμως 
ότι πρόκειται μάλλον για κρύπτη, παρά για 
δίοδο, γιατί τον πληροφόρησαν ότι οι τοίχοι 
της ήταν κατάκοσμοι με τοιχογραφίες.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ

Για τη χρονολόγηση του ναού βο-
ήθησαν σημαντικά οι παραπάνω 
αναστηλωτικές εργασίες, αλλά 

διατυπώθηκαν αρκετές απόψεις. Ο καθη-
γητής Ανδρέας Ξυγγόπουλος (1919, 1926), 
απορρίπτοντας μία πρώιμη χρονολόγηση, 
τοποθετεί την ίδρυσή του στα τέλη του 11ου 
ή το 12ο αιώνα. Ο αρχιτέκτονας Ευστάθιος 
Στίκας χρονολόγησε το ναό στον 11ο αι-
ώνα, ενώ ο ακαδημαϊκός Αναστάσιος Ορ-
λάνδος, χωρίς να αποκλείει την προΰπαρξη 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής με εγκάρσιο 
κλίτος, δέχθηκε δύο μεταγενέστερες οικο-
δομικές φάσεις, που μπορούν να ενταχθούν 
στο πλαίσιο όχι μόνο της δημογραφικής και 
οικονομικής ανάπτυξης της πόλης, αλλά και 
της κοινωνικής και πνευματικής της ανά-
τασης. Στην πρώτη (11ος αι.) προσδιόρισε 
τις κιονοστοιχίες και το θολοσκεπές τμήμα 
του Ιερού (εικ. 61) και στη δεύτερη (12ος-
13ος αι.) την προσθήκη των πεσσοστοιχί-
ων των υπερώων και των τρουλίσκων των 
παραβημάτων. Ορισμένοι πάλι, στην προ-
σπάθειά τους να στηριχθούν στις λιγοστές 
αναφορές των πηγών, τοποθετούν την ίδρυ-
σή του το έτος 1224 μ.Χ. ως ανάμνηση της 
περιφανούς νίκης του δεσπότη της Ηπείρου 
Θεόδωρου Αγγέλου Κομνηνού που πέτυχε 
κατά των Φράγκων κοντά στην πόλη (στη 
Σκοτούσσα) και τη συνακόλουθη κατάργη-
ση του φραγκικού κράτους της Θεσσαλονί-
κης. Πρόσφατη μελέτη της αρχαιολόγου της 
12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
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Εικ. 61. Κεραμο-
πλαστικά κοσμήματα 
στον εξωτερικό τοίχο 
της κόγχης του Ιερού 
(φωτ. Π. Σαμσάρης, 
2015).



Σταυρούλας Δαδάκη, η οποία στηρίζεται 
κυρίως στα πορίσματα της λεπτομερούς 
έρευνας της τοιχοποιίας του ναού, εντάσ-
σει το μνημείο στη μεσοβυζαντινή περίοδο 
και συγκεκριμένα στα τέλη 10ου/αρχές του 
11ου αιώνα.

Παρ’ όλα αυτά η βαθιά επίχωση των 
πολλαπλών στρωμάτων καταστροφής και 
τα νέα αρχαιολογικά δεδομένα, πέρα από 
τις εύστοχες αρχιτεκτονικές παρατηρήσεις 
του Αν. Ορλάνδου, συνηγορούν στην απο-
δοχή της αρχικής χρονολόγησης του ναού 
στην παλαιοχριστιανική περίοδο (5ος-6ος 
μ.Χ. αι.), αφού την περίοδο αυτή η πόλη 
των Σερρών, γνωστή ως έδρα επισκοπής 
από τον 5ο/6ο ακόμη αιώνα (αναφορά του 
Συνέκδημου του Ιεροκλέους του Γραμματι-
κού), εμφανίζει έντονη ζωή, σύμφωνα με τα 
αρχαιολογικά τεκμήρια. Η παρουσία συ-
νεπώς μεγαλοπρεπούς επισκοπικού ναού 
για τις λατρευτικές ανάγκες των πρώτων 
χριστιανών ήταν απαραίτητη. Δύο επιγρα-
φικές εξάλλου μαρτυρίες αυτών των χρό-
νων, η μία τετράστιχη αφιερωματική του 
επισκόπου Πρεκτηκίου επάνω σε διακο-
σμημένο με ανθέμια και αετό μαρμάρινο 
τραπεζοειδές επίθημα αμφικιονίσκου πα-
ράθυρου του ναού, ευρισκόμενη στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο των Σερρών (εικ. 62) και 
μία άλλη επιτύμβια, χαμένη σήμερα, του 
Αναστασίου και της συζύγου του Ματρώ-
νας, συνεπικουρούν στον προσδιορισμό της 
πρώιμης ίδρυσης του ναού.

Η αναφορά του Γάλλου περιηγητή Μ. - 
E. Cousinéry για προΰπαρξη αρχαίου κτί-
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σματος (πιθανώς ρωμαϊκού γυμνασίου), η 
οποία στηρίχθηκε στην παρουσία αρχαίου 
υλικού (δύο αγωνοθετικές επιγραφές και 
αρχιτεκτονικά μέλη) που διαπίστωσε κατά 
την επίσκεψή του στο χώρο αυτό το 19ο 
αιώνα, αλλά και στην προφορική παράδο-
ση για ερείπια παλιότερου ειδωλολατρικού 
ναού στη θέση αυτή, μολονότι επικρίθηκε 
από τους μεταγενέστερους, θα πρέπει να 
επανεξεταστεί πολύ προσεκτικά. Η μετα-
τροπή εξάλλου ειδωλολατρικών ναών ή ιε-
ρών σε χριστιανικούς αποτελούσε γενικό-
τερο φαινόμενο σε ολόκληρο τον ελλαδικό 
χώρο, όχι μόνο κατά την παλαιοχριστιανι-
κή, αλλά και κατά τη βυζαντινή περίοδο.
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Εικ. 62. Ενεπίγραφο 
παλαιοχριστιανικό 
επίθημα αμφικιο-
νίσκου παραθύρου  
στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Σερρών 
(Αρχείο Ι. Μ. Σερρών 
και Νιγρίτης).



ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Οι αναστηλωτικές εργασίες 
(1952-1957) είχαν ως αποτέλε-
σμα την αποκάλυψη στην εξω-

τερική βορειοδυτική γωνία του ναού 
σταυρόμορφου ναϋδρίου (εικ. 63), το 
οποίο καλυπτόταν από βαθιά επίχω-
ση. Η τρίπλευρη εξωτερική κόγχη του 
Ιερού του εφάπτεται στη βορειοδυτι-
κή γωνία του μεταγενέστερου νάρθη-
κα. Ο τελευταίος κατά την ανέγερσή 
του κατάστρεψε μικρό εφαπτόμενο 
τμήμα. Η κάτοψη του παρεκκλησίου, 
του οποίου η αναστήλωσή του ολο-
κληρώθηκε το 1960, υποδηλώνει ότι 
η οροφή του θα πρέπει να ήταν τρου-

λαία (εικ. 64).
Τα τοιχώματα

της αψίδας του 
Ιερού κοσμού-
νται με τοιχο-
γραφίες του 
14ου αιώνα (εικ. 
65). Στο κατώ-
τερο στρώμα της 
επίχωσης βρέθη-
καν πολλά εφυα-
λωμένα όστρακα 
από βυζαντινά 
αγγεία, ορισμέ-
να με εγχάρακτη 
διακόσμηση, που 
χρονολογικά το-
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Εικ. 63. Το σταυ-
ρόμορφο ναΰδριο, 

προσκολημμένο στη 
βορειοδυτική εξωτε-
ρική γωνία του ναού 
(φωτ. Π. Σαμσάρης, 

2006).

Εικ. 64. Όψη και 
κάτοψη του σταυρό-
μορφου παρεκκλησί-
ου, σύμφωνα με τον 

Ευ. Στίκα.



ποθετούνται στον 14ο επίσης 
αιώνα. Το παρεκκλήσι αυτό, 
το οποίο δένει οργανικά δίπλα 
στη βαριά δυτική πλευρά του 
ναού, δε γνωρίζουμε με βεβαι-
ότητα στη μνήμη ποιου αγίου 
ήταν αφιερωμένο. Ανεγέρθηκε 
μάλλον εσπευσμένα, για να 
δεχτεί πιθανώς το σκήνωμα 
του πατριάρχη αγίου Καλλί-
στου, ο οποίος πέθανε, όπως 
είναι γνωστό από τις πηγές, 
στις Σέρρες το καλοκαίρι του 
1364, μετά από ξαφνική αρ-
ρώστια. Κατά τις πρόσφατες 
εργασίες (2006) εγκατάστασης 
υποδαπέδιας θέρμανσης στο 
εσωτερικό του, αποκαλύφθηκε 
μετά από σωστική ανασκαφική 
έρευνα κοινός τάφος που περι-
είχε οστά  τα οποία ανήκαν σε 
τρία διαφορετικά άτομα ηλικί-
ας 17,5 (±)2, 35-45 και 48-60 
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Εικ. 65. Ο τοιχογρα-
φικός διάκοσμος της 
αψίδας του Ιερού 
του σταυρόμορφου 
ναϋδρίου (φωτ. Π. 
Σαμσάρης, 2006).

Εικ. 66. Ταφή στο 
εσωτερικό δάπεδο 
του σταυρόμορφου 
ναϋδρίου (φωτ. Π. 
Σαμσάρης, 2006).



ετών (εικ. 66), καθώς και νομίσματα και 
όστρακα του 14ου αιώνα.

Πίσω από το ναό, στη νοτιοανατολική 
γωνία του, και ενωμένο με αυτόν δίνο-
ντας την εντύπωση ενιαίου οικοδομήματος, 
υπήρχε παλιά το πλινθόκτιστο παρεκκλήσι 
της Θεομήτορος Οδηγήτριας, το οποίο έχει 
αφανιστεί ολοσχερώς σήμερα (εικ. 67). Σε 
τοίχο του έφερε την εξής κτητορική κερα-
μοπλαστική επιγραφή του 1640: Μ[ητρο]]
π[ολί]τ[ης] +Δανιὴλ αχμ΄.

Στον αρχαίο κώδικα της Μητρόπολης 
αναφέρεται κατά το έτος 1751 ως «τὸ πα-
ρεκκλήσιον τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου» 
ή ως «παρεκκλήσιον Παναγία». Το ίδιο 
έτος είχε δεχθεί στο υπόγειό του τη με-
ταφορά του σκευοφυλακίου από το δεξιό 
τμήμα του Ιερού, όπου φυλασσόταν πριν 
από το 14ο ακόμη αιώνα.
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Εικ. 67. Ο ανατολι-
κός και νότιος τοίχος 

του παρεκκλησίου 
της Παναγίας πριν 

από την καταστροφή 
του (Γ. Καφταντζής).



ΕΠΙΤΥΜΒΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΙ ΤΑΦΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Ο ναός σε όλη τη διάρκεια της παρου-
σίας του υπήρξε ένα απέραντο κοι-
μητήριο. Από τα παλαιοχριστιανικά 

ακόμη χρόνια ανα-
φέρεται μαρμάρινη 
επιτύμβια επιγραφή 
του 5ου-6ου αιώνα, 
χαμένη σήμερα, με 
το εξής κείμενο:

+ Ἀναστα-
σίου ΑΝΑC
καὶ συμβίου
αὐτοῦ Μα-
τρώνας.

Διατηρείται ακό-
μη και σήμερα λαμπρό σῆμα βυζαντινού 
αξιωματούχου του έτους 1050, που αποκα-
λύφθηκε το Μάιο του 1959 (εικ. 68). Πρό-
κειται για ακέραιη μονολιθική λάρνακα με 
σαμαρωτό κάλυμμα, σπασμένο στα τρία 
(εικ. 69). Από το μέσο του καλύμματος 
λείπει μικρό τριγωνικό τμήμα, καθώς και 
τα ακρωτήρια της μιας στενής του πλευ-
ράς. Για την καλύτερη προσαρμογή του κα-
λύμματος εσοχή περιτρέχει την εξωτερική 
πλευρά του χείλους της λάρνακας. Στο εσω-
τερικό της είναι κοίλη και ανθρωπόμορφη, 
σύμφωνα με τα παλαιοχριστιανικά πρότυ-
πα. Στην κύρια όψη του σώματός της απο-
τυπώνονται τρία κοίλα τετράγωνα, μέσα 
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Εικ. 68. Η μαρμά-
ρινη σαρκοφάγος 
του έτους 1050 
βυζαντινού αξιωμα-
τούχου στη Συλλογή 
Γλυπτών του ναού 
σήμερα (φωτ. Π. 
Σαμσάρης, 1993).



στα οποία εγγράφονται ισοσκελείς σταυροί 
(εικ. 70α,β). Στη μία πλάγια πλευρά της 
σαρκοφάγου υπάρχει λατινικός σταυρός 
με βαθμιδωτή βάση μέσα σε κοίλο δίσκο. 

Οι υπόλοιπες δύο πλευρές 
της -η πίσω και η μία πλά-
για- έχουν αφεθεί ακόσμη-
τες, γεγονός που επιτρέπει 
το συμπέρασμα ότι η λάρ-
νακα ήταν τοποθετημένη σε 
εσωτερική γωνία δύο τοίχων 
του ναού και κατά συνέπεια 
ο ενταφιασμός στο εσωτερι-
κό του ναού υψηλόβαθμων 
δημόσιων και εκκλησιαστι-
κών αξιωματούχων πιθανόν 
να ήταν αποδεκτός. Στο κέ-
ντρο της επάνω επιφάνειας 

του καλύμματος αποτυπώνεται ισοσκελής 
σταυρός με μήλα στις άκρες των κεραιών 
του και κρινάνθεμα στα σημεία διασταύ-
ρωσής τους. Δεξιά και αριστερά ο σταυρός 
πλαισιώνεται από έναν κοίλο δίσκο, όπου 
εγγράφεται εξάκτινο αστεροειδές κόσμη-
μα. Στο προεξέχον χείλος της κύριας όψης 
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Εικ. 70.
α. Λεπτομέρεια της 

ανάγλυφης διακό-
σμησης της κύριας 

όψης της σαρκοφάγου  
(φωτ. Π. Σαμσάρης, 

1993) και
β. Σχεδιαστική αποτύ-
πωσή της (Θ. Παζαράς).

Εικ. 69. Σχεδιαστική 
αποτύπωση της μονο-

λιθικής σαρκοφάγου 
(Ν. Μουτσόπουλος).



του καλύμματος έχει χαραχθεί η παρακάτω 
μονόστιχη επιγραφή (εικ. 71):

+Ἐκυμήθ(η) ὁ δοῦλος τοῦ θε(ο)ῦ Ἰω(άν-
νης) α΄ σπαθ(άριος)/ κὲ στρ(ατηγὸς ---) 
Ἰν(δικτιῶνος) γ΄ ἔτους SΦΝΗ΄+.

Από τον ίδιο ναό προέρχεται μαρμάρινο 
απότμημα επιτάφιας πλάκας (πιθανώς από 
κάλυμμα ψευδοσαρκοφάγου) μοναχού του 
1171. Η πλάκα, που είναι περιμετρικά σπα-
σμένη, διασώζει το κάτω μέρος της κεραίας 
σταυρού από αλυσιδωτό πλοχμό, που υψώ-
νεται επάνω σε βαθμιδωτό βάθρο. 
Στις δύο πλευρές του φυτρώνει από 
ένα δέντρο (εικ. 72). Κάτω από τη 
βάση του σταυρού είναι χαραγμένη 
η επιγραφή:

+ Ἐκοιμήθη ὁ δοῦλως
[το]ῦ θ(εο)ῦ Κλίμης (μον)αχὸς ἐ[ν]
Η μηνὶ Ἀπριλίῳ εἰς τ(ὰς) Η
[ἔτ]ους ΑΧΟΘ + ίτης [δια-
νο]ηθῇ ποτὲ κερό· ἀν[οῖξαι]
-- τό{ν} μνημίον· ἵνα [ᾗ]
[κα]τηραμένος [-------].

Αναφέρεται επίσης τρίστιχη επι-
γραφή του έτους 1404 (;) επάνω σε 
μαρμάρινο απότμημα, πιθανώς ψευ-
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Εικ. 71. Σχεδιαστική 
αποτύπωση της εγ-
χάρακτης επιγραφής 
από το κάλυμμα της 
μονολιθικής σαρκο-
φάγου (Ν. Μουτσό-
πουλος).

Εικ. 72. Απότμημα 
ενεπίγραφης επι-
τύμβιας πλάκας στη 
Συλλογή Γλυπτών του 
ναού (Θ. Παζαράς).



δοσαρκοφάγου, με ανάγλυφη παράσταση 
τετράφυλλου ρόδακα και εξάκτινου αστε-
ροειδούς κοσμήματος:

[Τὴν δ]ούλι τοῦ θεοῦ Θυ-
οδόρα μνίσ(θιτι). Ἔτει σϠιβ΄
Ἰνδικτιῶνος ιβ΄.

Το 1861 ο Deville, μέλος της Γαλλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας, κατά 
την επίσκεψή του στις Σέρρες κατέγρα-
ψε ένα δεκάστιχο ιαμβικό επίγραμμα του 
1777, χαμένο σήμερα, το οποίο δημοσίευ-
σε σχολιασμένο πολύ αργότερα (1921) ο P. 
Perdrizet. Το περιεχόμενό του ήταν το εξής:

Τύμβος μὲν οὗτος Κονσταντίνου μάκαρος,
Ὃς δ’ ἔνγονος μερόπου τινός Γενάβου·
καὶ πατρὶς τούτου πέλει ἐκ Μακεδόνων,
Κομό(πο)λις δὲ τὴν κλὴσιν Τογριάνη·
κλεινὸς τῷ γένει, ὅλβιος καὶ ἐχέφρων,
Ἀλλά, Κύριε δαμιουργὲ τῶν ὅλων,
[Δέ]ξον τὴν ψυχὴν τοῦ μάκαρός τε τούτου.
Ἐν χώρᾳ ζώντων, ἐν σκηναῖς τε δικαίων,
ἐν κόλποις ἅμα Ἁβραὰμ πατριάρχου,
ὅστις ἀνεπαύθη ἐν ἔτει 1777, νοεμβρίου 26.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, στη νότια 
αυλή, υπήρχε ο τάφος (1872) του Χαρίτω-
να, ευεργέτη των Σερρών και αρχιερέα της 
γειτονικής επισκοπής Δαφνουσίας, που είχε 
την έδρα της στο Σιδηρόκαστρο. Στον τάφο 
του ήταν γραμμένη η παρακάτω επιγραφή:

Κεῖται ἐνταῦθα ὁ Χαρίτων
ἐπίσκοπος Δαφνουσίας
Κύπριος μέλος τῆς ἱερᾶς Μονῆς
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τοῦ τιμίου Προδρόμου
καὶ γενναῖος συνδρομητὴς 
τῶν κοινῶν καταστημάτων τῆς πόλεως 
Σερρῶν 1872
αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη 
διὰ
Θεοδοσίου Ἡγουμένου τῆς Ι. Μ. τοῦ Τ. 
Προδρόμου.

Ο νότιος εξωνάρθηκας τέλος του ναού, 
συνηθισμένος χώρος ταφής κυρίως των αρ-
χιερέων, στο δάπεδό του ήταν στρωμένος 
με μαρμάρινες επιτύμβιες πλάκες που πολ-
λές έφεραν το σημείο του σταυρού.

Οι πρόσφατες σχετικά (Μάρτιος 1992) 
εργασίες διαμόρφωσης του ναού έφεραν 
στο φως τρεις τάφους, στην Πρόθεση, το 
Διακονικό και κάτω από την Αγία Τράπε-
ζα. Από αυτούς ο καλύτερα διατηρημένος 
πλινθόκτιστος καμαροσκεπής (πιθανώς πα-
λαιοχριστιανικός) βρέθηκε στο νότιο τοίχο 
του Ιερού (εικ. 73).
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Εικ. 73. Ταφή στο 
νότιο τοίχο του Ιερού 
Βήματος του ναού 
(φωτ. Π. Σαμσάρης, 
2015).



ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟ ΄Η ΑΓΙΑΣΜΑ

Στη νοτιοανατολική γωνία του προ-
αυλίου του ναού βρίσκεται μικρό 
τετράγωνο κτίσμα το οποίο είχε 

αποκαλυφθεί κατά τις 
εργασίες διαμόρφωσης 
του περιβάλλοντα χώρου 
του ναού (εικ. 74). Είναι 
μικρός χώρος χωρίς στέ-
γη -αρχικά έφερε θόλο- 
με τρεις εισόδους στην 
ανατολική, δυτική και 
νότια πλευρά. Η δυτική 
του πλευρά είναι σχεδόν 
ολόκληρη κατεστραμ-
μένη (εικ. 75). Οι τοίχοι 
του είναι κτισμένοι με 

λογάδες πέτρες που δένονται με ισχυ-
ρό ασβεστοκονίαμα και πλίνθινες ζώνες, 
διαταγμένες σε πολλαπλές σειρές. Στο 
εσωτερικό τους οι τοίχοι φέρουν κοκκι-
νωπό λειασμένο επίχρισμα.

Μετά τον εσωτερικό του καθαρισμό 
από τις πέτρες, που έγινε το 1976, απο-
καλύφθηκαν μέσα στο νερό, κάτω από 
το κατεστραμμένο δάπεδό του, κτι-
στοί πεσσίσκοι από αρχαίο υπόκαυστο. 
Εξαιτίας της παρουσίας του τελευταίου, 
συμπεραίνεται ότι το κτίσμα αυτό απο-
τελούσε αρχικώς χώρο ιδιαίτερα θερμό 
(caldarium) του ἔνδον οἴκου από υστε-

ρορωμαϊκό λουτρώνα, που τμήμα του κα-
τέλαβε πιθανώς πρώτα η παλαιοχριστιανι-
κή και αργότερα η βυζαντινή βασιλική των 
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Εικ. 74. Τετράγωνο 
κτίσμα, πιθανώς βα-
πτιστήριο ή αγίασμα 
(φωτ. Π. Σαμσάρης, 

2015).

Εικ. 75. Κάτοψη του 
τετράγωνου κτίσμα-
τος (Π. Σαμσάρης, 

2006).



Αγίων Θεοδώρων.
Το 1978 αντικαταστάθηκε το πα-

λιό και κατεστραμμένο από την υγρα-
σία προστατευτικό ξύλινο στέγαστρο 
και για την έδραση των νέων ξύλινων 
δοκαριών χρησιμοποιήθηκαν τυχαίες 
βάσεις κιονίσκων από άλλο χώρο.

Επειδή οι παραπάνω κτιστοί πεσ-
σίσκοι καλύπτονται ακόμη από τα 
νερά, θα πρέπει να συμπεράνουμε 
ότι υπήρχε σημαντική υπερύψωση της 
στάθμης της υπόγειας φλέβας νερού 
από τα υστερορωμαϊκά μέχρι τα ση-
μερινά χρόνια. Σπαράγματα διαφό-
ρων τοιχογραφιών από τη βυζαντινή 
περίοδο (β΄ μισό του 12ου αι.) έχουν 
διασωθεί σε ορισμένα σημεία. Η κα-
λύτερα διατηρημένη βρίσκεται στη νό-
τια εξωτερική πλευρά. Πρόκειται για 

λ ι θ ο κ ό σ μ η τ ο 
φυλλοφόρο ανι-
σοσκελή (λα-
τινικό) σταυρό 
που περικλείε-
ται με πλαίσιο (εικ. 
76α,β). Στη βάση της 
κατακόρυφης κεραί-
ας φυτρώνει κυμα-
τοειδής βλαστός που 
αναρριχόμενος και 
από τις δύο πλευρές 
καταλήγει στην κο-
ρυφή σε δύο σχημα-
τοποιημένα κρινάν-
θεμα. Ο συμβολισμός 
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Εικ. 76.
α. Σπάραγμα τοι-
χογραφίας φυλ-
λοφόρου σταυρού 
στη νότια εξωτερική 
πλευρά του τετρά-
γωνου κτίσματος 
του προαυλίου του 
ναού (φωτ. Π. Σαμ-
σάρης, 2015) και 
β. Σχεδιαστική απο-
τύπωσή του (Αγγ. 
Στρατή).



του φυλλοφόρου σταυρού, που παραπέ-
μπει στο ξύλο ή δέντρο της ζωής με περι-
εχόμενο εσχατολογικό και σωτηριολογικό, 
μπορεί να συσχετιστεί με τη χρήση αγιά-
σματος στο ναό. Η σύνδεση εξάλλου του 
κτίσματος αυτού με τον αρχαίο λουτρώνα 
βρίσκει αντίστοιχο παράδειγμα στους Φι-
λίππους, όπου παρόμοιο κτίσμα, με άμε-
ση γειτνίαση και επικοινωνία όχι μόνο με 
βαλανείο, αλλά και με το Διακονικό, στο 
οποίο κατέφευγαν οι νεοφώτιστοι μετά το 
βάπτισμα, για να δεχτούν το χρίσμα, έχει 
χαρακτηριστεί από τον ανασκαφέα του ως 
βαπτιστήριο.

Η παρουσία από την άλλη πλευρά όμως 
στο χώρο άφθονων υδάτων και η ανεύρεση 
πήλινων ανοιχτών εφυαλωμένων αγγείων 
με εγχάραξη του μονογράμματος Θ(εόδω-
ρος) ή Θ(εόδωροι), αντίστοιχο με τα μονο-
γράμματα των μυροβλυτών αγίων Δημητρί-
ου και Θεοδώρας, σε πήλινα εφυαλωμένα 
αγγεία της Θεσσαλονίκης, προϋποθέτει λει-
τουργία «αγιάσματος» κατά τα βυζαντινά 
χρόνια, γεγονός που επιβεβαιώνεται και 
από την προφορική παράδοση.

Η ταύτισή του τέλος με το «φρέαρ» του 
Πεδιάσιμου μπορεί να θεωρηθεί επίσης αρ-
κετά πιθανή.
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ΚΕΡΑΜΙΚΗ

Από την αποχωμάτωση, κυρί-
ως του χώρου γύρω από το 
ναό, προήλθε πλούσια και 

ποικίλη εφυαλωμένη εγχάρακτη κε-
ραμική, η οποία, μετά την ταξινόμη-
σή της, κατατάχθηκε σε τρεις ομά-
δες. χρονολογήθηκε στα τέλη του 
11ου και στο α΄ μισό του 12ου αιώνα 
η πρώτη, στο 13ο αιώνα η δεύτερη 
και στο 14ο η τελευταία. Η θεματο-
λογία της κεραμικής των τελευταίων 
χρόνων παρουσιάζει μεγάλη ποικι-
λία. Τα πουλιά, οι φυτικοί πλοχμοί 
και τα γεωμετρικά μοτίβα, αποτυ-
πωμένα με έντονα χρώματα σε κα-
φεκίτρινες και πράσινες αποχρώ-
σεις, χαρακτηρίζουν το διάκοσμο της 
επιφάνειας των πινακίων και άλλων 
αγγείων (εικ. 77).

Ο μεγάλος αριθμός των αγγείων 
αυτών, τα ημιτελή και ακατάλληλα 
για εμπόριο από το υπερβολικό ψή-
σιμο (καμένα) ορισμένων από αυτά, 
καθώς και εξαρτήματα αγγειοπλα-
στείου (τριποδίσκοι ψησίματος) που 
έχουν εντοπιστεί στο χώρο, οδήγησαν 
την τότε επιμελήτρια της 12ης Εφο-
ρείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δήμητρα 
Παπανικόλα-Μπακιρτζή, η οποία μελέτησε 
το υλικό αυτό, στη διαπίστωση της παρου-
σίας εργαστηρίου εγχώριας παραγωγής κε-
ραμικών στην πόλη των Σερρών κατά την 
υστεροβυζαντινή περίοδο (εικ. 78α,β).
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Εικ. 77. Εφυαλωμένα 
βυζαντινά πινάκια, 
προερχόμενα από το 
τοπικό αγγειοπλα-
στικό εργαστήριο (D. 
Papanikola-Bakirtzis et 
alii).



Προϊόντα αυτού του εργαστηρίου έχουν 
βρεθεί στον Μελένικο, στη Θεσσαλονίκη, 
στο νομό Ιωαννίνων και πιθανώς στην Κό-
ρινθο, ενώ παράλληλα αγγεία εντοπίστηκαν 
και σε άλλα βυζαντινά κέντρα της Βαλκα-
νικής, που επιτρέπουν την ανίχνευση των 
σχέσεών τους με τις Σέρρες.
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Εικ. 78.
α. Πήλινοι τριπο-

δίσκοι στήριξης 
αγγείων 

και β. Σχεδιαστι-
κή αναπαράσταση 
κεραμικού κλιβά-

νου (D. Papanikola- 
Bakirtzis et alii).



ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Ο ναός, μετά την αναστήλωσή του, 
παρέμεινε κλειστός και μη επισκέ-
ψιμος, ανοικτός μόνο μία φορά το 

χρόνο για τη θεία λειτουργία κατά την 
ημέρα της κινητής γιορτής των αγίων Θε-
οδώρων (το πρώτο Σάββατο των Νηστειών 
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής). Στις 25 Φε-
βρουαρίου του 1961 καθιερώθηκε για πρώ-
τη φορά η λιτάνευση της τίμιας κάρας του 
αγίου (παλιότερα φυλάσσονταν στο ναό και 
οι δύο κάρες, καθώς και 
τα ξιφίδια των αγίων).

Το 1988 με την πρω-
τοβουλία και τις άοκνες 
ενέργειες του αείμνη-
στου Ιεράρχη κυρού Μα-
ξίμου Ξύδα (1984-2003) 
(εικ. 79), που διήρκεσαν 
μέχρι το 1990, ο ναός 
ανακηρύχθηκε προσκυ-
νηματικός και αποδόθη-
κε σε δημόσια λατρεία 
(εικ. 80). Συντάχθηκε 
μάλιστα ως Νομικό Πρό-
σωπο Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.) ο πρώτος Κανονισμός λειτουργί-
ας, διοίκησης και διαχείρισής του, ο οποίος 
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρ-
νησης (ΦΕΚ τεύχ. Α΄/153/21-11-1990). Τρο-
ποποιήθηκε στη συνέχεια με νεότερο (ΦΕΚ 
τεύχ. Α΄/223/26-10-2011).

Ακολούθησαν για μία τριετία οι απαραί-
τητες εργασίες αναμόρφωσης του ναού και 
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Εικ. 79. Ο τάφος του 
αοίδιμου Μητροπολί-
τη Σερρών Μαξίμου 
Ξύδα (1984-2003) 
στο νοτιοανατολικό 
τμήμα του αύλει-
ου χώρου του ναού 
(φωτ. Π. Σαμσάρης, 
2015).



του γύρω αύλειου χώρου, 
με σκοπό να δοθεί ευπρε-
πώς στη θεία λατρεία. Στε-
γανοποιήθηκε το Ιερό από 
τα άφθονα υπόγεια νερά 
του, τα οποία δημιουρ-
γούσαν προβλήματα από 
παλιά, όπως διαπιστώνει 
κανείς και από το περιε-
χόμενο της λαϊκής ανορ-
θόγραφης ενεπίγραφης 

ενθύμησης επάνω σε λευκό μάρμαρο: Διὰ 
ἐνθίμισιν τοῦ νιρ[οῦ] ὅπου γιμήζι ἡ ἐκκλη-
σία ν[ε]ρὸ καὶ ης αὐτὶν τὶν πέτρα ἀποκάτου 
ηνι τοῦ κυρίζη καὶ πηγένι ςτὴν ἐξόπορτα 
ἀπὸ μέσα ἔχι τρίπα μὲ πλάκκ(=ους) ἀπὸ 
πάνου καὶ ἀποκὶ ἔξο ςτοῦ δρόμου πιγένη 
τὸν κατίφορου ης τὴν ἁγία Φοτίδα τρέχει 
ἐνέτι 1871. Για το λόγο αυτό έγινε απο-
χωμάτωση και νέα ενισχυμένη θεμελίωση 

με στρώμα από κροκάλες, 
τσιμέντο και πίσσα. Τοπο-
θετήθηκε αποστραγγιστι-
κή αντλία, που λειτουργεί 
αδιάκοπα, έτσι ώστε να 
συγκρατεί τη στάθμη του 
νερού σε χαμηλό επίπεδο. 
Ανακατασκευάστηκε στο 
Ιερό το σύνθρονο με βάση 
τα διασωθέντα αποτμήμα-
τά του (εικ. 8) και έγινε η 

μαρμαρόστρωση του δαπέδου του.
Ολόκληρος ο ναός, αφού επιχρίστηκε, 

βάφτηκε και επικεραμώθηκε. Κατασκευ-
άστηκε νέο μαρμάρινο τέμπλο, ακολουθώ-
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Εικ. 80. Ο προσκυ-
νηματικός ναός των 

Αγίων Θεοδώρων 
(φωτ. Δ. Παπανικο-

λάου, 2013).

Εικ. 81. Το σύγχρονο 
μαρμάρινο τέμπλο 
του ναού (φωτ. Π. 
Σαμσάρης, 2015).



ντας το υπόδειγμα του παλιού, από το 
οποίο διατηρήθηκαν οι κιονίσκοι του 
(εικ. 81). Φιλοτεχνήθηκε σύγχρονος 
επίσης επισκοπικός θρόνος (εικ. 82), 
με δωρεά ιδιώτη, έχοντας ως υπόδειγ-
μα το ένα από τα δύο μαρμάρινα πτε-
ρύγια του αρχικού. Δόθηκε άνοδος στο 
γυναικωνίτη και πραγματοποιήθηκαν 
εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού, κε-
ντρικής θέρμανσης και μικροφωνίας. 
Προστέθηκαν τέλος εικόνες, στασίδια, 
καθίσματα και πολυέλαιοι, καθώς ο 
ναός ήταν εντελώς κενός (εικ. 83).

Έξω από το ναό διαμορφώθηκε ο 
αύλειος χώρος με κηπάρια. Στη δυτι-
κή του πλευρά, μετά την αφαίρεση των 
μπαζωμάτων, κτίστηκαν πέτρινη αίθου-
σα δεξιώσεων και γραφεία (εικ. 84). 
Στη βορειοανατολική πλευρά η νεόκτι-

στη όμορφη 
κρήνη προ-
ορίζεται να
δεχτεί τα υ-
πόγεια νε-
ρά (εικ.85).
Το μακρό-
στενο βό-
ρειο πρόσ-
κτισμα, με-
τά τον κα-
θ α ρ ι σ μ ό  
και την α-
π ο κ α τ ά -
στασή του,
υποδέχθη-
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Εικ. 82. Ο σύγχρονος 
επισκοπικός θρόνος 
κατά μίμηση του αρ-
χικού, δωρεά ιδιώτη 
(φωτ. Π. Σαμσάρης, 
2015).

Εικ. 83. Το εσωτερικό 
του ναού (φωτ. Π. 
Σαμσάρης, 2015).



κε αρκετά από τα αρχιτεκτονικά και άλλα 
γλυπτά μέλη του βυζαντινού ναού και με-
τατράπηκε σε εκθεσιακό χώρο.

Στις 31 Οκτωβρίου 1993 ο παλαίφατος 
ναός εγκαινιάστηκε με βυζαντινή μεγαλο-
πρέπεια από τον μακαριστό Μητροπολίτη 
Μάξιμο, ο οποίος τοποθέτησε την παρα-
κάτω μαρμάρινη επιγραφή στο εσωτερικό 
υπέρθυρο της νότιας θύρας του νάρθηκα 
του ναού (εικ. 86): 
Δόμον τόνδε ἱερὸν Θεοδώρων Ἁγίων ὡς 
Μητρόπολιν θείαν ποτὲ ἐγερθέντα καὶ τῇ 
τοῦ χρόνου φθορᾷ παραδοθέντα ἔτι δὲ καὶ 
πυρὶ ἀναλωθέντα ἀνοσίοις χερσὶ κατακτη-
τῶν σχισματικῶν Μάξιμος ὁ Α΄ ὁ Σερρῶν 
καὶ Νιγρίτης ἀρχιποίμην μεθ’ ἑλληνικῆς 
πολιτείας καὶ λαοῦ εὐσεβοῦς εἰς τὸ παρὸν 
ἤγαγε πρωτόκτιστον κάλλος ἀποθέσας 
τοῦτον ἀγκάλαις Χριστοῦ ἐγκαινίοις θεί-
οις ἀπὸ Ὀκτωβρίου λα΄ απζγ΄.

Αποδόθηκε έτσι ανακαινισμένος και ευ-
πρεπισμένος ο ναός σε δημόσια θεία λα-
τρεία, μετά από ογδόντα χρόνια απουσί-
ας από τη θρησκευτική ζωή της πόλης των 
Σερρών, καθώς είναι άρρηκτα συνδεμένος 
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Εικ. 84. Η νέα πε-
τρόκτιστη αίθουσα 
δεξιώσεων και τα 
γραφεία του ναού 
στη δυτική πλευρά 
του αύλειου χώρου 

(φωτ. Π. Σαμσάρης, 
2015).

Εικ. 85. Η νεόκτιστη 
κρήνη στη βορειοανα-
τολική πλευρά (φωτ. 
Π. Σαμσάρης, 2015).



με την εκκλησιαστική ζωή 
δεκατεσσάρων συνεχών αι-
ώνων και με το ένδοξο ιστο-
ρικό της παρελθόν σε στιγ-
μές δόξας και μεγαλείου, 
αλλά και σε στιγμές δραμα-
τικής αγωνίας και αβάστα-
χτου πόνου (εικ. 87). Η κα-
θιέρωσή του μάλιστα στις 6 
Οκτωβρίου του 2013 ως Κα-
θεδρικού ναού της τοπικής 
Εκκλησίας από τον σημερινό άξιο Ποιμε-
νάρχη κ. Θεολόγο ενίσχυσε περαιτέρω την 
περίλαμπρη πνευματική του ακτινοβολία.

Οι άγιοι Θεόδωροι εξακολουθούν και σή-
μερα να αποτελούν οργανικό στοιχείο της 
εκκλησιαστικής, πνευματικής και πολιτι-
στικής ζωής και παράδοσης του τόπου μας 
και προστάτες των δοκιμασθέντων ποικι-
λοτρόπως κατοίκων αυτής της πολύπαθης 
ιστορικής πόλης.
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Εικ. 87. Η προτομή 
του προστάτη και 
αγωνιστή Μητροπο-
λίτη Σερρών Αποστό-
λου Χριστοδούλου 
(1909-1917) με τα 
οστά του μέσα σε 
ειδική κρύπτη στη 
βάση. Ευτύχησε το 
1913 να υποδεχθεί ως 
επικεφαλής του βα-
σανισμένου ποιμνίου 
του τον απελευθερω-
τή ελληνικό στρατό. 
Τα αποκαλυπτήρια 
της προτομής του 
πραγματοποιήθηκαν 
στις 29 Ιουνίου του 
επετειακού έτους 
2013 (φωτ. Π. Σαμ-
σάρης, 2015).

Εικ. 86. Η αναμνη-
στική επιγραφή στο 
εσωτερικό υπέρθυρο 
της νότιας εισόδου 
του νάρθηκα του 
ναού (φωτ. Π. Σαμ-
σάρης, 2015).
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SUMMARY

THE CATHEDRAL 
OF ST. THEODORES  

(Old Metropolis)

The all-holy cathedral church of the glo-
rious soldiers and great-martyrs St. Theo-
dore Tiron and St. Theodore Stratelates, also 
known as “Old Metropolis”, is the oldest 
and most significant byzantine holy sights 
in Serres (fig. 1). Based on historical and ar-
chaeological sources, it’s assumed to be first  
dedicated to the great martyr, St. Theodore 
Stratelates.  It lies in the southeastern foot-
hills of Koulas hill (Acropolis), four meters 
below street-level of the old historic center 
of Serres (fig. 2). The church follows the 
architectural type of a rectangular basili-
ca and has three main parts: the  narthex, 
the central nave and the altar (fig. 4). The 
central nave is divided lengthwise by two 
colonnades which separates the naos into 
three aisles, communicating with the nar-
thex through a door.

An extensive and detailed description of 
the renowned church during the post Byz-
antine period (mid-14th century) has been 
given by the orator Theodore Pediasimos, a 
native of Serres, in his brilliant essay “Ex-
pressions about the sanctum of Feres” (i.e. 
Serres). Older manuscripts of this remark-
able ecclesiastical monument are rare. There 
is only one indirect evidence available from 
a sekreton of the 12th century (fig. 13). 
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According to a recent archeological re-
search, the monument dates between the late 
10th and the early 11th centuries. However, 
it’s probable that it was first founded in the 
pre Christian period (5th - 6th century). Al-
though, a few wall-painting fragments from 
the initial wall decoration have survived (fig. 
14), the beauteous church of St. Theodores 
is famous for the impressive mid-Byzantine 
mosaic decoration (fig. 15, 16). The well-
known and masterful representation of the 
Communion of the Apostles used to deco-
rate the semicircular vault of the altar, from 
which after the huge catastrophe of 1913 
the only part that was rescued was the full 
length portrait of Apostle Andreas (fig. 17).  
However, in 2008 it was replaced by anoth-
er mosaic synthesis following (or based on) 
the original archetype (fig. 19).  The marble 
texture icons of Panagia Ponolytria and Jesus 
Christ (fig. 21, 23) as well as a large number 
of portable icons that have been lost, were 
meant for people’s religious needs. The 
graceful and sacred head of St. Theodore 
Stratelates (fig. 32, 33, 34), is one of the 
most precious treasures of the cathedral of 
St. Theodores. It was a gift from the Byzan-
tine emperor (14th century). There are also 
some parts of holy relics of St. Theodore 
Tiron (fig. 35) and St. Gregorios Kallidis 
(fig. 36). There are many architectural el-
ements and marble parts which are on dis-
play in the courtyard (fig. 38), whilst the 
most important parts are kept at the long 
adjoining building on the north side of the 
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church and at the Archeological Museum 
of Serres. On the northwestern corner of the 
church  there is an adjoining domed cross-
in-square chapel. Unfortunately, there are 
only a few surviving parts of its rich inte-
rior which date from the 14th century (fig. 
65). Presumably, it was restored in order to 
house the holy relic of St Kallistos. Another 
small square building on the southeast side 
has been identified as the church’s baptis-
tery or agiasma (fig. 74).

Its architecture has been modified many 
times, due to natural disasters and invasions. 
However, with the help of local hierarchs of 
the day, many architectural interventions, 
additions and renovations have taken place 
over the years.

After the great disaster of 1913 by the 
Bulgarian army, the church has remained 
roofless (fig. 41), abandoned, and closed 
for 25 years. The construction work of the 
monument began in 1938 and continued 
till 1960. Due to the unwearied efforts of 
the late Metropolitan Maximos, the histor-
ic and fully restored cathedral of St. The-
odores inaugurated in 1993. It first served 
as a Pilgrim Church of the Metropolis of 
Serres and Nigrita (fig. 86). Since 2013, due 
to the fruitful actions of Metropolitan Bish-
op Theologos it has served as a Cathedral of 
the local church of Serres and Nigrita.
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СОДЕРЖАНИЕ  КНИГИ

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР 
СВЯТЫХ ФЕОДОРОВ гор. СЕРРЕС 

(бывший Митрополичий)

Достопочтенный кафедральный собор
прославленных военначальников и велико-
мученников святых Феодоров , Тирона и Стра-
тилата, известный и как бывший Митрополичий 
Храм представляет собой самое древнее и 
наиболее значимое византийское церковное 
строение в городе Серрес (рис. 1). 

Древний Храм расположен на глубине 4 
метров от уровня поверхности земли в ис-
торическом центре древнего города (рис. 2), 
на юговосточном склоне возвышенности Кула 
(Акрополь). В сответствии с историческими 
и археологическими свидетельсвованиями 
представляется что изначально он был по-
священ только одному святому, великомучен-
нику Феодору Стратилату. По архитектурному 
стилю храм относится к типу прямоугольной 
Базилики и включает в себя нартекс, основной 
храм и алтарный престол (рис. 4). Основной его 
корпус разделен по длине двумя колонадами 
на три нефа, которые выходят к нартексу через 
общую дверь. 

Детальное описание, единственное в сво-
ем роде этого древнего храма в послевизан-
тийском периоде (приблизительно в середине 
14 века) нам дает византийский ритор из 
Серреса Феодор Падиасимос в своем значимом 
произведении: «Соображения о святилище 
Серреса». Более поздние письменные описания 
этого значимого церковного памятника встре-
чаются довольно редко. Косвенным свидетель- 
ствованием можно признать также и молибде-
новый указ 12 века (рис. 13). Недавние архео-
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логические исследования хронологически от-
носят этот памятник к концу 10 - началу 11 
века, не исключая однако и тот факт, что 
первоначальная фундаментализация храма 
могла  знаменовать  начало  древнехристиан-
ского периода (5/6 вв н.э.). 

От этого восхитительного храма Святых 
Феодоров до наших дней не сохранилось 
практически ничего от его первоначального 
убранства, за исключением редких спора-
дичных фрагментов фресок (рис. 14). Из-
вестен он также и своим великолепным сред-
невизантийским мозаичным украшением. 
Изумительное по своей оригинальности пред-
ставление «Причащения Апостолов» украша-
ло полуцилиндровую нишу Святого Престола 
до последнего большого разрушения 1913 го-
да, после которого сохранился лишь полно-
телесный образ Апостола Андрея (рис. 17). В 
2008 году мозаичную конструкцию удалось 
восстановить в полном соответсвии с ори-
гиналом (рис. 19). 

Мраморные рельефные иконы Панагии По-
нолитрии (Богородицы Болеутолительницы) 
и Христа Всемилостливого (рис. 21, 23), как
и многие другие, которые утеряны предназ-
начились для религиозных поклонений ве-
рующих. Непреходящим сокровищем Кафед-
рального Собора Святых Феодоров является 
чудотворная кара Святого Феодора Стратилата 
(рис. 32, 33, 34), дар Византийского Императо-
ра, который упоминается с начала 14 в., а
также мощи Святого Феодора Тирона (рис.  35)
и Григория Калидиса (рис. 36). Многие архи-
тектурные и мраморные детали, обнаруженные
в ходе реставрационных работ выставлены се-
годня во внутреннем дворе (рис. 38) и в се-
верной пристройке храма, используемой как 
выставочный павильон. Также множество ва-
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жных деталей архитектурного облика хранятся
в Археологическом Музее Серреса. Внешняя 
северозападная угловая пристройка к храму 
является крестовидной часовней (рис. 63) с 
элементами фресок 14 века на внутренних 
стенах (рис. 65). Вероятно пристройка эта бы-
ла возведена как обитель Патриарха, святого 
Каллиста. В юговосточном углу внутреннего 
двора находится небольшое четырехгранное 
строение, вероятно ваптистирий или святите-
льница (рис. 74). Прославленный этот храм на 
протяжении своей многовековой истории 
испытал много разных разрушений по причине 
землетрясений, по жара и враждебных напа-
док. Вследствие чего сильно пострадала его 
изначальная архитектурная физиогномия. 
Несмотря на это храм не только восстановили, 
но пристроили и реставрировали усилиями 
митрополитов Серреса, о чем свидетельствуют 
и сохра-нившиеся надписи.

После катастрофического разрушения 
1913 года на протяжении 25 лет храм ока-
зался без крыши, был заброшен и непри-
годен для посещения (рис. 41). После рекон-
струкционных работ, которые были начаты 
в 1938 году и продолжались до 1960 года 
его удалось восстановить. В 1993 году этот 
прославленный храм, реставрированный и об-
лагороженный благодаря неустанным ста-
раниям незабываемого Митрополита Мак-
сима, был вновь освящен с византийскими 
почестями и величием Святой Митрополией 
Серреса и Нигриты и передан для бого-
служений и поклонения (рис. 86). С 2013 
года года стараниями нынешнего Владыки 
Теолога ему придан статус Кафедрального 
Собора поместной Церкви, тем самым усилив 
еще больше его восхитительное духовное 
излучение. 
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