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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ν 

«Εὕροις δ’ ἄν ἐπιών καί πόλεις ἀτειχίστους, ἀγραµµάτους, ἀβασι-
λεύτους, ἀχρηµάτους, νοµίσµατος µή δεοµένας, ἀπείρους θεάτρων 
καί γυµνασίων ἀνιέρου δέ πόλεως καί ἀθέου, µή χρωµένης εὐχαῖς, 
νηδέ ὅρκοις, µηδέ µαντείαις, µηδέ θυσίαις ἐπ’ ἀγαθοῖς, οὐδείς ἕσται 
θεατής».  (Πλούταρχος).

Ἡ ἐµπειρική µελέτη καί παρατήρηση τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορί-
ας ἐπιβεβαιώνει πανηγυρικά τήν παραπάνω διαχρονικῶς ἰσχύου-
σα διαπίστωση τοῦ σοφοῦ συγγραφέως καί ἱστορικοῦ τῆς πολιᾶς 
ἀρχαιότητός µας, ὁ ὁποῖος διεξελθών τόν τότε γνωστόν κόσµον 
µετά θαυµασµοῦ παρατηρεῖ, ὅτι δέν εὑρῆκε οὐδεµίαν πόλιν χωρίς 
ἱερά καί ναούς ἀφιερωµένους στήν λατρεία τοῦ θείου. Ὁ χριστια-
νισµός ὡς ἡ κατ’ ἐξοχήν πνευµατική θρησκεία διδάσκει, διά τῶν 
χειλέων τοῦ θείου ἱδρυτοῦ της, ὅτι ὁ Θεός εἶναι Πνεῦµα πού δη-
µιουργεῖ, συντηρεῖ, πλουτίζει καί νοηµατο δοτεῖ µέ τήν πανταχοῦ 
παρουσίαν Του ὁλόκληρη τήν κτίση. Τό ἐνδιαίτηµα ὅµως ἐκεῖνο 
στό ὁποῖο ἀναπαύεται µέ τρόπο ὅλως ἰδιαίτερο καί µοναδικό νά 
κατοικεῖ ὁ «ἐπέκεινα πάσης κτίσεως νοούµενος τε καί ὑπάρχων» 
πανυπερτέλειος Θεός εἶναι τό συγγενές πρός Αὐτόν, καθαρόν ἀπό 
παντός ρύπου, πνεῦµα τοῦ ἀνθρώπου, περί τοῦ ὁποίου ἡ θεοκίνη-
τος προφητική γλῶσσα εἶπε «ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καί ἐµπεριπατή-
σω». Ὁ ἄνθρωπος ὅµως πλαστουργηθείς ἀπό τήν θεία Ἀγάπη ὡς 
δισύνθετο ὄν, συγγενεύων κατά µέν τήν ἀθάνατον ψυχήν του µέ 
τόν οὐράνιον πνευµατικόν κόσµον, κατά δε τό χοϊκόν σκῆνος του 
µέ τήν ρέουσαν, ἀκµάζουσαν καί γηράσκουσαν ὕλην, καλεῖται νά 
δοξάζει καί νά λατρεύει τόν οὐράνιον Δηµιουργόν καί Πατέρα του 
ὡς ὁλοκληρωµένη προσωπικότητα, δηλαδή καί µέ τό σῶµα του καί 
µέ τό πνεῦµα του «ἅτινα ἐστί τοῦ Θεοῦ» (Ἀπ. Παῦλος). 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ν 
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Αὐτή τήν ἐσώτατη ὑπαρξιακή ἀνάγκη καί ἔφεσιν τοῦ διφυοῦς 
ἀνθρώπου, νά λατρεύει τόν Θεόν ἀπό τούς πρώτους του ἀκόµη 
βηµατισµούς πάνω στή γῆ ἕως καί τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, 
ὅταν τά σύµβολα καί τά ἀντίτυπα θά δώσουν τήν θέσιν τους στά 
ἀχειροποίητα καί αἰώνια ἀρχέτυπα, ἐξωτερικεύει καί ἐκφράζει καί 
ἡ ἀνοικοδόµησις Ναῶν. Τό ἐπί τῆς γῆς κατοικητήριο τοῦ παντα-
χοῦ παρόντος Θεοῦ ὑπῆρξε ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων τό εὐγενέ-
στερο δηµιούργηµα τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτή τήν βαθειά ροπή, χωρίς 
νά ἀλλοιώνει τήν ὑψηλήν πνευµατικότητά του, ἀλλά καί χωρίς νά 
καταργεῖ τόν ἄνθρωπον, ὑπηρέτησε καί ὁ χριστιανισµός ἀνιδρύο-
ντας Ναούς τοῦ ζῶντος Θεοῦ, τούς ὁποίους καί Κυριακά, Ἐκκλησι-
αστήρια, Εὐκτήρια, Ἀνάκτορα, Τρόπαια, Προφητεῖα, Μαρτύρια, καί 
Ἀποστολεῖα ὀνόµασε. 
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Ὁ χριστιανικός Ναός νοεῖται ὡς ὁ ἴδιος ὁ οὐρανός κατερχόµενος σέ 
σµικρογραφία στήν γῆ. Αὐτή τήν πίστη ἐκφράζει µέ τρόπο γλαφυ-
ρό ὁ θε οκίνητος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερµανός λέ-
γων περί τοῦ χρι στιανικοῦ Ναοῦ: «Ἐκκλησία ἐστι ναός Θεοῦ, τέµε-
νος ἅγιον, οἶκος προσευ χῆς, συνάθροισις λαοῦ, σῶµα Χριστοῦ, 
ὄνοµα αὐτῆς νύµφη Χριστοῦ τῷ ὕδατι τοῦ βαπτίσµατος Αὐτοῦ κα-
θαρθεῖσα, καί τῷ αἵµατι ραντισθεῖσα τῷ Αὐτοῦ, καί νυµφικῶς ἐστο-
λισαµένη, καί τῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος µύρῳ σφραγιζοµένη. 
Ἐκκλησία ἐστίν ἐπίγειος οὐρανός, ἐν ᾗ ὁ ἐπουράνιος Θεός ἐνοικεῖ 
καί ἐµπεριπατεῖ, ἀντιτυποῦσα τήν Σταύρωσιν καί τήν Ταφήν καί 
τήν Ἀνάστασιν Χριστοῦ, δεδοξασµένη ὑπέρ τήν σκηνήν τοῦ Μωϋ-
σέως, ἐν πατριάρχαις προτυπωθεῖσα, ἐν ἀποστόλοις θεµελιωθεῖσα, 
ἐν ἧ τό ἱλαστή ριον καί τά ἅγια τῶν ἁγίων, ἐν προφήταις προκηρυ-
χθεῖσα, ἐν ἱεράρχαις κατακοσµηθεῖσα καί ἐν µάρτυσι τελειωθεῖσα 
καί ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτῶν λειψάνων ἐνθρονισθεῖσα. Ἐκκλησία ἐστίν 
οἶκος θεϊκός, ἔνθα ἡ µυστική ζωοθυσία γέγονε…». 
Ἡ περιάκουστος Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν, δεχθεῖσα ἐνωρίτατα ἀπό 
χέρια Ἀποστολικά τόν σπόρον τοῦ θείου Εὐαγγελίου ὡραΐστηκε 
ἀπό τά πρωτοχριστιανικά ἀκόµη χρόνια, κυρίως ὅµως κατά τούς 
χρόνους τῆς ἐνδόξου βασιλείας τῶν Χριστιανῶν Ρωµαίων Αὐτο-
κρατόρων, µέ περίλαµπρους Ναούς καί µοναστικά σεβάσµατα, τῶν 
ὁποίων προ εξάρχουν ὁ παλαιός Μητροπολιτικός Ναός τῶν Ἁγίων 
Θεοδώρων, τοῦ ὁποίου ἡ ἀνίδρυσις ἀνάγεται τό πρῶτον κατά τόν 
5ο – 6ο  αἰώνα µ. Χ. καί τό πανσεβάσµιον Μοναστήριον τοῦ Τιµίου 
Προδρόµου εἰς τό Μενοίκιον Ὄρος παρά τάς Σέρρας, κτίσµα τοῦ 
13ου καί 14ου αἰώνος. Ὁ Ναός τῶν θείων Θεοδώρων ἀποτελεῖ γιά 
τήν πόλη καί τήν Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν ἕνα διαχρονικό σύµβολο 
θερµουργοῦ πίστεως καί εὐλαβείας ἀλλά καί τόν πλέον εὔγλωτο 
κήρυκα τῆς τοπικῆς µας ἱστορίας. Σ’ αὐτόν τόν ἐκπάγλου ὡραιό-
τητος Ναό, ὅπως τόν περιγράφει ἐναργέστατα ὁ λό γιος Σερραῖος 
ρήτορας τοῦ 14ου αἰῶνος Θεόδωρος Πεδιάσιµος, ἐκκλησιά στηκαν 
καί προσευχήθηκαν Αὐτοκράτορες, ἱερούργησαν Πατριάρχες, εὐ-
λόγησαν, παρεκάλεσαν, ἐστήριξαν, ἐδίδαξαν, ἁγίασαν τόν λαό τοῦ 
Θεοῦ θεοφώτιστοι Ἱεράρχες, ὑπηρέτησαν τίς ἀνάγκες του µεγάλες 
µορφές τῆς πατρίδος καί τοῦ τόπου µας, ὡς ὁ Ἐµµανουήλ Παπᾶς, 
συνάχθηκε ὁ λαός τοῦ Θεοῦ γιά νά «µεταλάβει» ἀπό τόν κρατῆρα 
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τῆς χαρᾶς καί τῆς θλί ψεως τήν διά τῆς πίστεως παρεχοµένη ἄνω-
θεν παρηγορία καί ἐνίσχυση. Ὁ πα λαιός Μητροπολιτικός Ναός τῶν 
Ἁγίων Θεοδώρων βαριά ἀκόµη λαβω µένος ἀπό τήν ἀποτρόπαια 
διά πυρός καταστροφή του ἀπό τά στρατεύµατα κατοχῆς γείτονος 
χώρας τό 1913, κυρίως ὅµως ἀπό τήν λεηλασία τῶν λατρευτικῶν, 
πνευµατικῶν καί πολιτιστικῶν του θησαυρῶν καί κειµηλίων, 
ὅπως καί τό βασιλοµονάστηρο τοῦ θείου Βαπτιστοῦ, στέκουν ὀρθά 
καί ζωντανά καί συνιστοῦν µαζί µέ τό σύνολο τῶν Ἱερῶν Ναῶν 
καί  Μονών τῆς ἐπαρχίας µας γιά τήν µαρτυρική ἀλλά καί ἔνδο-
ξη Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν ἕνα φωτεινό µετέω ρο πρώτου µεγέθους, 
πού φωτίζει τό παρελθόν της καί νοηµατοδοτεῖ ἐλπιδοφόρα τό πα-
ρόν καί τό µέλλον της. 

Ἡ τοπική µας Ἐκκλησία ἀφιερώνει τό ἀνά χεῖρας βιβλίον ὑπό 
τόν τίτλον «Προσκυνητάριον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν» στά ἱερά 
σεβά σµατα τῆς τοπικῆς µας Ἐκκλησίας, τούς πάνσεπτους δηλαδή 
Ναούς καί τά ἱερά µοναστικά της καθιδρύµατα, µέ τήν εὐχή καί 
αὐτό νά ἀποτελέσει ἕνα ἀκόµη πνευµατικό ἀνάχωµα στήν ἱστορική 
λήθη, πού δυστυχῶς τείνει νά ἀποτελεῖ τόν κοινό παρονοµαστή τοῦ 
κοινωνικοῦ καί ἐθνικοῦ µας βίου. Ἐπίσης προσφέρεται µέ βαθειά 
εὐγνωµοσύνη καί ὡς ταπεινόν ἀντίδωρον πρός τίς ἱερές µορφές 
ὅλων ἐκείνων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, πατέρων καί ἀδελφῶν µας, 
πού διαχρονικῶς ἐργάσθηκαν, ἕως καί τῶν ἡµερῶν µας, µετά θαυ-
µαστοῦ ζήλου καί θυσιαστικῆς ἀφοσιώσεως γιά τήν ἀνοικοδό µησή 
τους ἀλλά καί γιά τήν εὐπρέπειά τους. Ἰδιαιτέρως µνηµονεύο µεν 
ἀ ξιοχρέως καί εὐγνωµόνως ὅλους τούς ἀειµνήστους καί σεπτούς 
προκατόχους µας, Ἐπισκόπους, Ἀρχιεπισκόπους καί Μητροπο-
λίτας στήν ποιµαντική φρόνη ση καί µέριµνα τῶν ὁποίων ὀφείλε-
ται κατά µέγα µέρος ἡ ἀ νοικοδόµηση καί ἡ λειτουργία ἐπί αἰῶνες 
τώρα, τῶν παναγίων «σκηνωµά των» τῆς πίστεώς µας. 

Εἴθε ὁ ἐν ἁγίοις ἐπαναπαυόµενος Θεός µέ τίς πρεσβεῖες τῶν 
Ἁγίων ἐνδόξων µεγαλοµαρτύρων Θεοδώρων, τῶν διαχρονικῶν 
προστατῶν τῶν Σερρῶν, ἀλλά καί πάντων τῶν ἁγίων, ἐξαιρέτως 
δε τῆς Ὑπερευλογηµένης Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρ-
θένου Μαρίας τῆς σεπτῆς Πονολυτρίας, τῶν θεοειδῶν Ἀγγέλων 
καί τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλοµάρτυρος Γεωργίου, νά εὐλογήσῃ 
ἀφθονοπαρόχως ἀπό τόν ἀκένωτο πλοῦτο τῆς χρηστότητος καί τῆς 
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ἀγάπης Του τό ἐκδοτικό ἐγχείρηµα τοῦτο, πού ἔχει περισσότερον 
τόν χαρακτῆρα ἑνός κατά τό δυνατόν εὐσυνόητου προσκυνηµατι-
κοῦ ὁδηγοῦ καί ὄχι µιᾶς λεπτοµεροῦς καταγραφῆς τῆς ἱστορίας τοῦ 
κάθε Ἱ. Ναοῦ καί Μονῆς, τούς κοπιάσαντας διά τήν ἔκδοσίν του 
ἀλλά καί πάντας τούς φιλοθέους καί φιλίστορας ἀναγνώστας. 

Μετ’ εὐχῶν ἐγκαρδίων καί ἀγάπης Χριστοῦ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ



12

Προσκυνητάριον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν

A.  Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 

Στόν πρῶτο αἰώνα µετά 
τήν Γέννηση τοῦ Θεαν-

θρώπου καί πάντως µετά τήν 
ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας τῶν Φι-
λίππων (50 µ.Χ.) τοποθετεῖται 
χρονικά ἡ ἵδρυση πιθανόν ἀπό 
τόν Ἀπόστολο Παῦλο ἤ τούς 
µαθητές του τῆς Ἐκκλησίας 
τῶν Σερρῶν. 
Ἀρχικῶς καί πρίν προβιβαστεῖ 

σέ Ἀρχιεπισκοπή, ἡ Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν ἦταν Ἐπισκοπή ἀνήκου-
σα στήν κανονική δικαιοδοσία (στήν 14η θέση) τοῦ Μητροπολίτου  
Θεσσαλονίκης. Πρῶτος γνωστός Ἐπίσκοπος Σερρῶν ἀναφέρεται ὁ 
Πρέκτηος ἤ κατ’ ἄλλους ὁ Μαξιµῖνος ἤ Μαξιµιανός πού ὑπογράφει 
τά Πρακτικά τῆς ληστρικῆς συνόδου τῆς Ἐφέσου τό 449 µ. Χ. καί τῆς 
Δ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος τό 451 µ.Χ. Στίς ἀρχές 
τοῦ 10ου αἰώνος καί ἀµέσως µετά τήν Σύνοδο πού συγκάλεσε ὁ Ρω-
µαῖος αὐτοκράτορας Λέων ὁ Στ’ ὁ Σοφός (886-912), σέ συνεννόηση 
µέ τόν Οἰκουµενικό Πατριάρχη Νικόλαο Μυστικό, ἡ Ἐπισκοπή τῶν 
Σερρῶν στό µεσοδιάστηµα ἀπό τό 901-906 προάγεται σέ Ἀρχιεπι-
σκοπή, καταλαµβάνοντας τήν 26η θέση στήν ἱεραρχική κατάταξη 
τῶν Ἀρχιεπισκοπῶν καί Ἐπισκοπῶν τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρ-
χείου. Ἡ Ἀρχιεπισκοπή Σερρῶν παύει ἔτσι νά ἔχει ἐξάρτηση ἀπό 
τόν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Ἡ πνευµατική ἀναφορά γίνεται 
ἀπευθείας στόν Οἰκουµενικό Πατριάρχη. 
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Ἡ Ἀρχιεπισκοπή Σερρῶν τό 996, ἐπί τῶν ἡµερῶν τοῦ Αὐτοκρά-
τορος Βασίλειου Β’, προάγεται σέ Μητρόπολη, καταλαµβάνοντας 
τήν 58η θέση µεταξύ τῶν Μητροπόλεων τοῦ σεπτοῦ Οἰκουµενικοῦ 
Θρόνου. Πρῶτος Μητροπολίτης Σερρῶν ἀναφέρεται ὁ Λεόντιος πού 
στίς 21 Φεβρουαρίου τοῦ 997, ὡς Συνοδικός Ἀρχιερέας, ὑπογράφει 
τό Συνοδικό Τόµο τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου Σισιννίου (996-
999) «…περί τοῦ µή λαµβάνειν δύο ἀδελφούς ἐξαδέλφας δύο». Ἐπί 
τῶν ἡµερῶν τοῦ αὐτοκράτορος Ἀνδρόνικου Α’ τοῦ Παλαιολόγου, ἡ 
Μητρόπολις Σερρῶν προβιβάζεται στήν 46η θέση, ἐνῶ µετά τό 1453 
καταλαµβάνει τήν 28η θέση στό Συνταγµάτιο τῶν Μητροπόλεων 
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου. 
Στήν Μητρόπολη Σερρῶν παλαιότερα ὑπήγοντο οἱ Ἐπισκοπές α) 
Μελενίκου, β) Ζιχνῶν, γ) Ἐζεβῶν καί δ) Νικοπόλεως. Οἱ Ἐπισκοπές 
αὐτές σέ διάφορα χρονικά διαστήµατα εἴτε συγχωνεύθησαν, εἴτε 
προβιβάστηκαν σέ Ἀρχιεπισκοπές καί Μητροπόλεις. Ἡ Ἐπισκοπή 
Μελενίκου ἀποσπάσθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν καί τιµή-
θηκε µέ τόν τίτλο τῆς Μητροπόλεως πρίν ἀπό τό 1285, ἡ Ἐπισκοπή 
Ζιχνῶν προβιβάσθηκε σέ Μητρόπολη στό τέλος τοῦ 1328, ἐνῶ ἡ 
Ἐπισκοπή Ἐζεβῶν (τό σηµερινό χωριό Δάφνη στήν ἐπαρχία Νιγρί-
τας) ἔγινε Ἀρχιεπισκοπή πρίν ἀπό τό 1600 καί ἔπαψε νά ὑφίσταται 
στό πρῶτο µισό τοῦ 17ου αἰῶνος. Ἡ Ἐπισκοπή Νικοπόλεως ὑπήχθη 
στήν Μητρόπολη Σερρῶν ἀπό τήν Μητρόπολη Φιλίππων τό 1329, 
µετά τόν προβιβασµό τῆς Ἐπισκοπῆς Ζιχνῶν σέ Μητρόπολη καί σέ 
ἀντικατάσταση αὐτῆς, ἐνῶ στά µέσα τοῦ 15ου αἰῶνος προβιβάστη-
κε σέ Μητρόπολη. Μετά τήν κατάληψη τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν τόν 
Μάϊο τοῦ 1204 ἀπό τόν Φράγκο βασιλέα Βαλδουίνο τοποθετήθηκε 
ὡς Ἐπίσκοπός της ὁ Λατίνος Ἀρνοῦλφος, ὁ ὁποῖος πιθανότατα πα-
ρέµεινε στή θέση του καί ἐπί τῶν ἡµερῶν τοῦ µαρκήσιου Βονιφάτι-
ου τοῦ Μονφεράτου, ὑπό τήν ἐξουσία τοῦ ὁποίου περιῆλθε 
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Δ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος τό 451 µ.Χ. Στίς ἀρχές 
τοῦ 10ου αἰώνος καί ἀµέσως µετά τήν Σύνοδο πού συγκάλεσε ὁ Ρω-
µαῖος αὐτοκράτορας Λέων ὁ Στ’ ὁ Σοφός (886-912), σέ συνεννόηση 
µέ τόν Οἰκουµενικό Πατριάρχη Νικόλαο Μυστικό, ἡ Ἐπισκοπή τῶν 
Σερρῶν στό µεσοδιάστηµα ἀπό τό 901-906 προάγεται σέ Ἀρχιεπι-
σκοπή, καταλαµβάνοντας τήν 26η θέση στήν ἱεραρχική κατάταξη 
τῶν Ἀρχιεπισκοπῶν καί Ἐπισκοπῶν τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρ-
χείου. Ἡ Ἀρχιεπισκοπή Σερρῶν παύει ἔτσι νά ἔχει ἐξάρτηση ἀπό 
τόν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Ἡ πνευµατική ἀναφορά γίνεται 
ἀπευθείας στόν Οἰκουµενικό Πατριάρχη. 
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ἡ πόλη τόν Ὀκτώβριο 
τοῦ 1204. Τό καλοκαίρι 
τοῦ 1205 ἡ πόλη κατα-
στράφηκε ἐκ θεµελίων 
ἀπό τόν Τσάρο τῶν 
Βουλγάρων Ἰωάννη Α’ 
τόν ἐπονοµαζόµενο 
γιά τήν σκληρότητά 
του ἀπό τούς Βυζαντι-
νούς Σκυλογιάννη. 
Τήν πόλη κατέλαβε 
τόν χειµώνα τοῦ 1206 
καί πάλι ὁ Μαρκήσιος 
Βονιφάτιος. Τό 1221 ὁ 
Θεόδωρος Δούκας 
Ἄγγελος Κοµνηνός 
τοῦ Δεσποτάτου τῆς 
Ἠπείρου κατέλαβε τίς 
Σέρρες, πού ἀπό τίς 
ἀρχές τοῦ 1209 τε-
λοῦσαν ὑπό τήν διοί-
κηση τοῦ Ἐρρίκου τῆς 
Φλάνδρας καί στόλισε 
τό Ναό τῶν Ἁγίων Θε-
οδώρων µέ σπουδαῖα 
ψηφιδωτά. Τόν Μάϊο 
τοῦ 1230 καί µετά τήν 
ἧττα τοῦ Θεοδώρου 
Δούκα Ἄγγελου Κο-
µνηνοῦ ἀπό τόν Βούλ-
γαρο Ἰωάννη Ἀσάν ἡ 
πόλη τῶν Σερρῶν 
περνᾶ στήν κατοχή 
τῶν Βουλγάρων. Τό 
Σεπτέµβριο τοῦ 1246 ἡ 

πόλη περιῆλθε ὑπό τήν ἐξουσία τοῦ Βυζαντινοῦ Δούκα Βατάτζη 
τῆς Νικαίας. Τά χρόνια τῆς Σερβοκρατίας (1345-1371) τήν Μητρό-
πολη διοίκησαν Σέρβοι Ἐπίσκοποι. Στίς 20 Ἰουνίου τοῦ 1363 στήν 
περιώνυµη πόλη τῶν Σερρῶν λαµβάνει «τοῦ θανάτου τήν τοµή» ὁ 
Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας µας, Οἰκουµενικός Πατριάρχης Κάλλιστος ὁ 
Α’. Τό 1371 στόν πρῶτο µετά τήν πτώση τῆς σερβοκρατίας Μητρο-
πολίτη Σερρῶν Θεοδόσιο (1369-1375) δίδεται µέ Πατριαρχική καί 
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Συνοδική ἀπόφαση ἡ Ἐπισκοπή Τραϊανουπόλεως. 
Μετά τήν πτώση τῶν Σερρῶν στούς Τούρκους στίς 19 Σεπτεµ-

βρίου τοῦ 1383, ἡ Μητρόπολη Σερρῶν ἀναλαµβάνει ἐκτός ἀπό τήν 
διαποίµανση τοῦ χριστεπωνύµου πληρώµατός της καί τήν εὐθύνη 
τῆς κοινωνικῆς καί ἐθνικῆς καθοδηγήσεώς του. Ἡ Ἐκκλησία τῶν 
Σερρῶν πρωτοστατεῖ στήν ἵδρυση σχολείων, νοσοκοµείου, ἐργα-
τικῶν ἑνώσεων κ.λπ. Ὁ Μητροπολίτης προΐσταται τῆς Δηµογερο-
ντίας καί µέ τά Ἐπισκοπικά δικαστήρια ἀπονέµει δικαιοσύνη στά 
ἀνακύπτοντα κάθε φορά ζητήµατα τοῦ ποιµνίου του. Στά χρόνια 
τῆς τουρκοκρατίας στήν πόλη τῶν Σερρῶν µαρτυροῦν γιά τοῦ Χρι-
στοῦ τήν πίστη τήν Ἁγία,  οἱ Νεοµάρτυρες Ἰωάννης ὁ Σερραῖος (12 
Μαΐου) περί τό 1480 καί ὁ Νικήτας ὁ Νέος τό βράδυ τοῦ Μεγάλου 
Σαββάτου στίς 4 Απριλίου τοῦ 1808 καί ἄλλοι τῶν ὁποίων τά ὀνό-
µατα γνωρίζει ὁ µισθαποδότης Κύριος. 

Τό 1917 µετά τήν Συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας τῶν λεγοµένων Νέων 
Χωρῶν (28 Ἀπριλίου - 10 Μαΐου) ἀποφασίζεται ἡ ἀπόσπαση γεω-
γραφικῶν τµηµάτων ἀπό τίς Μητροπόλεις Σερρῶν καί Σιδηροκά-
στρου καί ἡ ὑπαγωγή τους στήν ἐποπτεία τοῦ Μητροπολίτου Ἱερισ-
σοῦ. Στίς 6 Νοεµβρίου τοῦ 1924 µέ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουµενικοῦ 
Πατριαρχείου καί πρός ἀποκατάσταση τῶν προσφύγων, ἔνεκα τῆς 
Μικρασιατικῆς καταστροφῆς (1922), Ἀρχιερέων, συστάθηκε ἡ προ-
σωρινή Μητρόπολη Νιγρίτης. Τήν Μητρόπολη αὐτή ἐποίµαναν 
µετ’ ἐπιστήµης δύο λαµπροί Μητροπολίτες (ὁ προερχόµενος ἀπό 
τήν Μητρόπολη Δαρδανελλίων καί Λαµψάκου Κύριλλος Ἀφεντου
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λίδης ἀπό τόν Νοέµ-
βριο τοῦ 1924 ἕως τῆς 
21ης Ἰουνίου 1928 καί ὁ 
ἀπό Κυδωνιῶν Εὐγέ-
νιος Θεολόγου ἀπό 
28ης Ἰουνίου 1928 ἕως 
τίς ἀρχές τοῦ 1935, ὁπό-
τε καταργήθηκε ὁρι-
στικῶς ἡ Μητρόπολη. 
Ἡ προσωρινῶς ἀπο-
σπασµένη ἀπό τό 1917 
γεωγραφική περιοχή 
πού ἀποτέλεσε τά ὅρια 
τῆς πνευµατικῆς εὐθύ-
νης τῆς Μητροπόλεως 
Νιγρίτης ἐνσωµατώθη-
κε καί πάλι στή Μητρό-
πολη Σερρῶν, καί ἔκτο-
τε ὁ Μητροπολίτης 
Σερρῶν φέρει τόν τίτλο 
τοῦ Σερρῶν καί Νιγρί-
της.
 Ἡ Ἱερά Μητρόπολις 

Σερρῶν καί Νιγρίτης σύµφωνα µέ τήν σεπτή Πατριαρχική Πράξη 
τοῦ 1928, τό Νόµο τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους 3615/1928 καί τήν συ-
ναίνεση τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περιῆλθε ὑπό 
ὅρους µαζί µέ τίς ὑπόλοιπες Μητροπόλεις τῶν λεγοµένων «Νέων 
χωρῶν» ὑπό τήν ἄµεσο διοικητική εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, τοῦ σεπτοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου διακρατήσαντος ἐπ’ αὐτῆς 
τοῦ ἀνωτάτου κανονικοῦ καί πνευµατικοῦ αὐτοῦ δικαιώµατος. 
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΗΜΕΡΑ 

α. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

 Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σερρῶν καί Νιγρίτης ὁρίζεται πρός βορρᾶν 
ἁπό τήν ὀροσειράν τοῦ Μενοικίου ὄρους καί τοῦ Μπέλλες µε βορει-
ότερο σηµεῖο τό χωριό τῆς Ἄνω Βροντοῦς. Πρός δυσµάς ἐκτείνεται 
ἕως τῶν ὑψωµάτων τοῦ Λαχανᾶ, τῶν Στεφανινῶν καί τῆς κοιλά-
δος τῶν βρωµολιµνῶν, πρός ἀνατολάς ἀπό τόν ροῦ τοῦ ποταµοῦ 
Στρυµῶνος ἕως τῶν ἐκβολῶν του καί πρός νότον ἀπό τῶν ἐκβολῶν 
τοῦ Στρυµῶνος στόν ὁµόνυµο κόλπο καί τῆς παραλίας αὐτοῦ ἕως 
καί τῆς κωµοπόλεως τῶν Ν. Βρασνῶν.

β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ἕδρα: Σέρρες, ὁδός Κύπρου 10, Τ.Θ. 1215, Τ.Κ. 621 22.
 Τηλέφωνα (πρόθεµα 23210) Μητροπολίτου: 68.100. 
 Γραφείων:     Γενικοῦ Ἀρχιερατικού: 68.102

      Γραμματείας:                   68.103
       Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.                     68.104
       Fax:                                   68.119
Web site: www.imsn.gr,  e-mail: mitropoli@imsn.gr
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ: Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος (Ἀποστολίδης).
Ὁ Σεβασµιώτατος Θεολόγος ἐξελέγη ὑπό τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης τῆς παλαιφάτου Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης τήν 16η Μαϊου 2003 καί ἐνθρο-
νίστηκε στήν Μητροπολιτική του καθέδρα τήν 21η Ἰουνίου τοῦ ἰδίου 
ἔτους.
Ἰδιαίτερο Γραφεῖο: Ἀρχιµανδρίτης Γαβριήλ Παλιούρας, 
                                 πρεσβύτερος Ραφαήλ Λίγδας.
Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Θωµᾶς Τσιάγγας.
Ἐπισκοπεῖο Νιγρίτης: Κ. Καραµανλῆ 35, Τ.Κ. 62200, Νιγρίτα. 
                                        Τηλ. 23220 25888.
Ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι: α) Νιγρίτης: Σταυρ. Οἰκον. Γεώργιος Κελε-
µπέκης (τηλ. 23220 22.507), β) Ἀσπροβάλτας: Σταυρ. Οἰκον. Γεώργιος 
Καπετανάκης (τηλ. 23970 22.405), γ) Μαυρούδας: Σταυρ. Οἰκον. Δηµή-
τριος Βασιλειάδης (τηλ. 23950 71.262).
Ἐνοριακοί Ναοί 114. Παρεκκλήσια 66. Ναοί Κοιµητηρίων 22. Ἰδιωτι-
κοί Ναοί 8. Μοναστηριακοί Ναοί 4. Μοναστηριακά Μετόχια και Πα-
ρεκκλήσια 9. Παρεκκλήσιο Νοσοκοµείου 1. Παρεκκλήσια Συλλόγων 
2. Στρατιωτικά Παρεκκλήσια 5. Ἐφηµέριοι Α 32, Β 32, Γ 48, Δ 23.
Ἄγαµοι 5, Ἔγγαµοι 130, Διάκονοι 5. Σύνολο 135.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

Πρέκτηος ἤ 
Πρεκτήκιος   

 Ἐπίσκοπος 
Σερρῶν ὑπό τόν 
Θεσσαλονίκης.

3ος - 4ος αἰώνας

Μαξιµίνος ἤ 
Μαξιµιανός   

Ἐπίσκοπος 
Σερρῶν ὑπό τόν 
Θεσσαλονίκης  

*Τό 449 συµµετεῖχε 
στή Σύνοδο τῆς Ἐφέ-
σου τήν ἐπονοµαζό-

µενη «Ληστρική».

Θεοφάνης               
Ἐπίσκοπος 

Σερρών ὑπό τόν 
Θεσσαλονίκης

783

Ἡ Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν στό µεσοδιάστηµα 901-906 προ-
βιβάζεται σε Ἀρχιεπισκοπή.

Λεόντιος  
Πρῶτος 

Μητροπολίτης 
τῆς Ἐκκλησίας 
τ[ων Σερρ[ων

996

Γρηγόριος Πρίν ἀπό τό 1070
Στέφανος 1071

Νικήτας ὁ καί 
Ἡρακλείας 1077

Βασίλειος Ά 1142
Θεόδωρος Μα-

ντζούκης 1166

Ἰωάννης 1191 - 1192
Φίλιππος Ά 11/12ος αἰώνας
Ἀρνοῦλφος 
(Λατίνος) 1204 - 1222

Γοριανίτης 1222 - 1230
Βασίλειος 1232

Λέων 1269
Νήφων περί τό 1309

Νικόλαος Ά 1315
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Μακάριος Ά 1329 - ἄνοιξη του 
1348

Ἀπό την ἄνοιξη τοῦ 1346 ἡ Μητρόπολη Σερρῶν ἀποκόπτε-
ται ἀπό τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο καί περνᾶ στήν δικαι-
οδοσία τοῦ νεοσύστατου Πατριαρχείου Πεκίου καί Σερβίας.

Ἰάκωβος, (Σέρβος) 1348 - ἄνοιξη 1365

Σάββας, (Σέρβος) 1365 – καλοκαίρι 1367

Ἀπό τό καλοκαίρι τοῦ 1367 ἕως καί τήν ἄνοιξη τοῦ 1369 τήν 
Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν ἐποίµανε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος 

Γρηγόριος

Θεοδόσιος, Σερρῶν καί 
Τραϊανουπόλεως (Σέρβος. 

Ἀπό τόν Μάϊο τοῦ 1371 ἡ 
Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν ἑνώ-
νεται καί πάλι µέ τό Οἰκου-

µενικό Πατριαρχεῖο)

1369 - 1375

Ματθαῖος Ά  ὁ Φακρασῆς 
(Ἀπό τό 1383 ἕως καί τό 

1388 ἡ Μητρόπολη Σερρῶν 
διοικεῖται προεδρικῶς ἀπό 
τόν Μητροπολίτη Ζιχνῶν 

Μακάριο). 

1376 – 1393

Νικόλαος Β΄ (Πρόεδρος 
Φιλίππων) 1393 -1397

Ἰγνάτιος 1421,1422
Μακάριος Β΄ 1447 - 1457

Ἡ Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν 
διευθύνεται προσωρινῶς 
ἀπό τόν Oἰκουµενικό 

Πατριάρχη Γεννάδιο Β΄ 
Σχολάριο.

1457 - 1465

Γερµανός 1466,1467
Φίλιππος Β΄ 1467 (;)
Δωρόθεος 1474

Μακάριος Γ΄ 1486
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Μανασσῆς 1486 - ἀρχές τοῦ 1491
Κάλλιστος 1491 - ἀρχές τοῦ 1499

Ματθαῖος Β΄ 1499 (ἀπό µήνα Μάιο)
Γεννάδιος 1512-1540
Ἀρσένιος 1541-1564

Προκόπιος 1572
Δανιήλ 1573;

Νεόφυτος Ά 1574-1575
Διονύσιος 1588
Ἀνανίας 1590

Θεόδουλος (Θεόφιλος;) 1593;
Ἀρσένιος Β΄ Προ του 1600

Ἰωάσαφ 1600-1602 καί 1605-1606
Θεοφάνης ὁ Φλωρᾶς 1602-1605 καί 1606-1613

Δαµασκηνός 1613/4-1617
Τιµόθεος 1616-1625
Ἀχίλλιος 1625-1628
Δανιήλ 1628 - 1638

Γαλακτίων 1638 - 1639
; 1639-1650

Κύριλλος 1650-1676
Νεκτάριος 1676-1677

Ἄνθιµος 1678-1705/6
Γρηγόριος 1690
Ναθαναήλ 16/17ος αἰώνας
Στέφανος 1706-1728
Παρθένιος 1728-1735

Γαβριήλ 1735-1745
Ἰωαννίκιος Γ΄ 1745-1769

Μελέτιος Ἰούλιος 1768
Ἄνθιµος Β΄ 1778 - 1779

Ματθαῖος Β΄ 1779-1791
Κωνστάντιος 1791-1811

Χρύσανθος (ὁ µετέπειτα 
Οἰκουµενικός Πατριάρ-

χης)
1811-1824

Πορφύριος 1824-1829
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Ἄνθιµος Γ΄ (ὁ µετέπειτα 
Οἰκουµενικός Πατριάρ-

χης)
1830 - 1833

Γρηγόριος Β΄ (ὁ µετέπειτα 
Οἰκουµενικός Πατριάρ-

χης)
1833 - 1835

Ἰάκωβος Κασσανδρείας 
(Ἐπίτροπος) 1834-1836

Νεόφυτος Δράµας (Ἐπί-
τροπος) 1836-1838

Ἀθανάσιος 1838 - 1846
Ἰάκωβος Β΄ (ὁ ἀπό Κασ-

σανδρείας µετέπειτα Πα-
τριάρχης Ἀλεξανδρείας)

1846 - 1860

Νικόδηµος 1860 - 1861
Μελέτιος 1861 -1867

Νεόφυτος Μάρ. 1867- Ὀκτώβ. 1875

Φιλόθεος (Βρυέννιος) 1875-1877
Γρηγόριος Γ΄ 1877-1879
Ναθαναήλ 1879-1886

Λουκᾶς (Πετρίδης) 1866-1888
Κωνσταντῖνος (Βαφείδης) 1888-1892
Ναθαναήλ Προύσης καί 
Κωνστάντιος Κασσαν-

δρείας -Ἐπίτροποι
1891 - 1892

Γρηγόριος (Ζερβουδάκης) 
(ὁ µετέπειτα Οἰκουµενι-

κός Πατριάρχης) 
1892- 1909

Ἀθανάσιος (Πιπέρας) 1909-1909
Ἀπόστολος 

(Χριστοδούλου) 1909-1917

Χριστοφόρος (Κνίτης) 1918-1924
Κωνσταντῖνος 
(Μεγγρέλης) 1924-1961

Κωνσταντῖνος 
(Καρδαµένης) 1965-1984

Μάξιµος (Ξύδας) 1984-2003
Θεολόγος 

(Αποστολίδης) 2003- 
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β. ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 

Ἡ       «περιφανεστάτη καί µεγίστη, καί καλλίστη πλέον ἤ µε-
γίστη» κατά τόν Θεόδωρο Πεδιάσιµο πόλη τῶν Σερραίων 

ἔπαθε, κατά τήν µακραίωνη ἱστορία της, πολλές ἕως ὁλοκαυτώµα-
τος καταστροφές. 

Ἡ πρώτη ὁλοκληρωτική καταστροφή τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν 
ἔγινε τό 1206 ἀπό τούς βόρειους γείτονες πού, µέ ἐπικεφαλῆς τόν 
Βούλγαρο Τσάρο Ἰωαννίτση, κατέσκαψαν τήν πόλη ἕως τῶν θεµε-
λίων της. Ξανακτίσθηκε ἡ πόλη ἀπό τούς φιλότιµους κατοίκους της 
καί ἔκτοτε, ὡς κέντρο µείζονος σηµασίας γιά τήν Βυζαντινή Αὐτο-
κρατορία, ἀφού δέσποζε στούς στρατιωτικούς καί ἐµπορικούς δρό-
µους πού ὁδηγοῦσαν στήν ἐνδοχώρα τῆς βαλκανικῆς χερσονήσου, 
δέχθηκε σέ διάφορα χρονικά διαστήµατα τήν στρατιωτική πίεση 
τῶν Βουλγάρων, τῶν Λατίνων, τῶν Καταλανῶν, τῶν Νορµανδῶν, 
τῶν Σέρβων τοῦ Στέφανου Δουσάν καί τῶν Τούρκων, στούς ὁποίους 
τελικά ὑποδουλώθηκε τό Σεπτέµβριο τοῦ 1383. Ἡ δεύτερη συµφο-
ρά συνέβη γιά τήν πόλη τό 1913 ὅταν καί πάλι οἱ Βούλγαροι, λίγες 
ὧρες πρίν ὁ Ἑλληνικός στρατός τήν ἀπελευθερώσει, τήν ἔκαψαν 
ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον. Τήν 28η Ἰουνίου τοῦ 1913 ἡ φωτιά, πού ἔβα-
λαν στήν πόλη οἱ ἀποχωροῦντες ἄτακτα κατακτητές µπρός στήν 
ἐπέλαση τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ κατέστρεψε 1.000 καταστήµατα 
καί 4.050 κατοικίες σέ σύνολο 6.000, ἐνῶ ἀπό τούς εἴκοσι ὀκτώ Ἱε-
ρούς Ναούς τῆς πόλεως ἀποτεφρώθηκαν δεκαοκτώ, µεταξύ τῶν 
ὁποίων οἱ σπουδαῖοι γιά τήν ἀρχιτεκτονική τους Βυζαντινοί Ναοί 
τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί ὁ περικαλλής καί 
θαυµάσιος βυζαντινός Μητροπολιτικός Ναός τῶν Ἁγίων Θεοδώ-
ρων. Μετά ἀπό κάθε καταστροφή οἱ φιλότιµοι καί ἐργατικοί κάτοι-
κοι τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν µέ κόπο καί στήριγµα τήν ἐλπίδα γιά 
τό καλύτερο αὔριο τῆς ἐλεύθερης πατρίδας, ἀνοικοδοµοῦσαν τήν 
πόλη τους. 

Ὅµως καί πάλι, τό 1917 γιά τρίτη φορά, οἱ βόρειοι ἐπιδροµεῖς 
ἔρχονται στά Σέρρας καί µέ προσχεδιασµένες ἐνέργειες στεροῦν 
ἀπό τούς φιλογενεῖς Σερραίους ὅλα ἐκείνα τά ἐπίσηµα ντοκουµέ-
ντα πού µαρτυροῦσαν τή διαδοχή τῶν γενεῶν, τήν τοπική πολιτι-
στική τους παράδοση καί ἀσφαλῶς τήν ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων 
Ἑλληνικότητα τῆς περιοχῆς. Ἀφαίρεσαν οἱ κατακτητές µέ τήν βία 
τόν ἀρχαῖο Κώδικα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, 
καθώς καί ἄλλα πολύτιµα βιβλία ἀπό τήν βιβλιοθήκη τῆς Μη-
τροπόλεώς µας, ἱερά σκεύη καί µοναδικά κειµήλια, καί δυστυχῶς 
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ὅλη τήν βιβλιοθήκη καί τά ἱερά σεβάσµατα τῆς περιφήµου Ἱερᾶς 
Μονῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν. Παρά τίς ἔντονες διαµαρτυ-
ρίες τῆς τοπικῆς µας Ἐκκλησίας καί τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας, πού 
στηριζόταν σέ ἀναµφισβήτητες ἀποδείξεις γιά τήν παράνοµη κα-
τοχή τῶν πολιτιστικῶν καί πνευµατικῶν µας θησαυρῶν ἀπό τούς 
Βουλγάρους, οἱ βόρειοι γείτονές µας ἀρνοῦνταν ἐπίµονα, ἕως τόν 
Αὔγουστο τουλάχιστον τοῦ 1990, τήν ὕπαρξη τῶν κλεµµένων ἀπό 
αὐτούς µητροπολιτικῶν καί µοναστηριακῶν µας χειρογράφων καί 
ἐκκλησιαστικῶν κειµηλίων. 

  
γ. Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

Μαρτυρία ἀδιάψευστη περί τῆς πλουσίας βιβλιοθήκης τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης δίδει ὁ σπου-

δαῖος ἱστοριογράφος καί µελετητής Πέτρος Παπαγεωργίου στό 
σύγγραµά του «Αἱ Σέρραι καί τά προάστεια τά περί τάς Σέρρας καί 
ἡ Μονή τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόµου», πού δηµοσιεύθηκε τό 1894 
στό περιοδικό Byzantinische Zeitschrift, πού ἐξέδιδε ὁ καθηγητής τοῦ 
Πανεπιστηµίου τοῦ Μονάχου Karl Krumbacher. Ἔγραφε σχετικῶς ὁ 
Π. Παπαγεωργίου: «Τό ἀρχεῖο τῆς Μητροπόλεως σώζει πολλούς καί 
ὀγκώδεις τόµους κωδίκων, ὧν ἀρχαιότατος καί πολυτιµότατος εἶναι 
ὁ τῷ ἀριθµῷ 1 ἐπισεσηµειωµένος, συγκείµενος ἐκ φύλλων µεγάλου 
σχήµατος 198 ἀναµίκτως συνερραµµένων καί φερόντων ἀναγεγραµ-
µένας ποικιλωτάτας πράξεις καί ἰδιοχείρους τῶν Ἀρχιερέων αὐτο-
βιογραφίας ἤ ἁπλάς παρασηµειώσεις κατά τά ἔτη 1603 – 1837…». Ὁ 
σπουδαῖος αὐτός Κώδικας, δυστυχῶς, ὅπως καί ἄλλοι χωρίς περιγρα-
φή τόµοι, κλάπηκαν ἀπό τούς Βουλγάρους τό 1917 καί ἔκτοτε ἀγνο-
οῦνται. 

Τό γεγονός τῆς ἀφαιρέσεως τοῦ Κώδικος ἀπό τούς Βουλγάρους 
προδίδεται ἀπό τήν ἔκδοση τό 1918 στήν Φιλιππούπολη ἑνός βιβλίου 
µέ τίτλο «Blgariti vf Serskovo Pole» (Οἱ Βούλγαροι στήν Σερραϊκή πεδι-
άδα). Οἱ συγγραφεῖς αὐτοῦ τοῦ βιβλίου Jordan Pop Georgiev καί St. N. 
Schischkov στήν προσπάθειά τους νά ἀποδείξουν τούς ἀνιστόρητους 
ἰσχυρισµούς τους γιά δῆθεν ὕπαρξη Βουλγάρων στήν πεδιάδα τῶν 
Σερρῶν δηµοσιεύουν φωτογραφία ὁλόκληρης σελίδας τοῦ περίφη-
µου Κώδικα τῆς Μητροπόλεώς µας, πού ἦταν ἔργο τοῦ Μητροπολίτου 
Σερρῶν Θεοφάνους (1603–1613). 

Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1956 ἡ Ἱστορική καί Λαογραφική Ἑταιρεία 
Σερρῶν καί Μελενίκου κατέθεσε ὑπόµνηµα στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτε-
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ρικῶν τῆς πατρίδος µας ζητώντας τήν ἐπιστροφή, ὅπως καί ἐµεῖς σή-
µερα, τοῦ τόσο πολυτίµου γιά τήν ἱστορία τῆς τοπικῆς µας Ἐκκλησίας, 
ὅσο καί γιά τήν ἱστορία τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, ἀρχαίου Κώδικα τῆς 
Μητροπόλεώς µας, πού πιθανότατα βρίσκεται στήν βιβλιοθήκη τῆς 
τέως βασιλικῆς οἰκογένειας τῆς Βουλγαρίας στήν Φιλιππούπολη.

δ. ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ 

 
1) ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Τό Μαξίµειο πνευµατι-
κό κέντρο τῆς τοπικῆς 

µας Ἐκκλησίας, ὡς ὅραµα 
πού ὑλοποιήθηκε µέ τά ἐπί-
σηµα ἐγκαίνια στις 7 Νοεµ-
βρίου 1998 ἀπό τόν ἀοίδιµο 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κυρό Χριστό-
δουλο, δηµιουργήθηκε χάρις 
στήν ἀνύστακτη µέριµνα τοῦ 
ἀειµνήστου Μητροπολίτου 
Σερρῶν καί Νιγρίτης κυροῦ 
Μαξίµου. 

Στό Μαξίµειο Ἵδρυµα τε-
λευταίως (2009) ἀνεγέρθησαν 
δύο ἐπί πλέον ὄροφοι στούς 
ὁποίους στεγάστηκε καί λει-
τουργεῖ ἡ πολυθεµατική Βι-
βλιοθήκη τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς 
µας «Μυριόβιβλος», ἡ ὁποία 
φιλοξενεῖ πάνω ἀπό 20.000 

τόµους πού εἶναι στή διάθεση τῶν ἀναγνωστῶν. Στόν ἴδιο σύγ-
χρονο χῶρο ἐπίσης λειτουργεῖ (δωρεάν) χῶρος ἀναγνωστηρίου καί 
ἐκµάθησης τῶν νέων τεχνολογιῶν τῆς πληροφορικῆς (internet) γιά 
ὅσους τό ἐπιθυµοῦν. Στόν σύγχρονο χώρο του πραγµατοποιοῦνται 
σηµαντικές δραστηριότητεςτῆς Ἐκκλησίας µας, ὅπως λ.χ. ἡ Σχολή 
Γονέων, τό Κέντρο Συµπαραστάσεως Οἰκογενείας καί Νεότητας, 
τά µαθήµατα κλασσικῆς παιδείας. Στόν ἴδιο ἐπίσης χώρο λειτουρ-

24
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γοῦν ὡς πνευµατικά καί πολιτιστικά φυτώρια οἱ Σχολές βυζαντινῆς, 
ἔντεχνης καί παραδοσιακῆς Μουσικῆς, ἡ παιδική Ὀρχήστρα – Χο-
ρωδία, οἱ σχολές Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας καί παιδικοῦ σχεδίου. Ἡ 
συµβολή τοῦ Μαξιµείου Ἱδρύµατος στήν πνευµατική καί πολιτιστι-
κή καλλιέργεια καί θωράκιση τῆς νεολαίας, ἀλλά καί τήν συνοχή τῆς 
σύγχρονης οἰκογένειας καί κοινωνίας εἶναι ἰδιαιτέρως σηµαντική. 
Διεύθυνση Μαξιµείου Κέντρου: Νικ. Νικολάου 21, Τηλ. 23210 53765.

2) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟ

Ἀπό µικροῦ χρονικοῦ διαστήµατος (2008) ἔχει ἀνεγερθεῖ ἐκ 
θεµελίων καί λειτουργεῖ τό νέο Ἐκκλησιαστικό Κειµηλιαρ-

χεῖο «Ψυχῆς Ἄκος», στό ὁποῖο ἐκτίθενται ἐκκλησιαστικά κειµήλια 
πού ἀποτελοῦν ἀδιάψευστο µάρτυρα τῆς θερµουργοῦ χριστιανικῆς 
πίστεως καί ὑψηλῆς καλλιτεχνικῆς δηµιουργίας τῆς περιοχῆς µας. 
Τό προσωπικό πού ὑπάρχει ἐκεῖ ἐξυπηρετεῖ σέ καθηµερινή βάση 
τούς ἐπισκέπτες, µεµονωµένα ἄτοµα ἤ ὁµάδες µαθητῶν καί ἐκδρο-
µέων πού ἔρχονται γιά νά γνωρίσουν τόν τόπο µας. Στό πρῶτο ἐπί-
πεδο τοῦ Μουσείου λειτουργεῖ ἐπίσης χῶρος ψυχαγωγίας γιά τούς 
νέους µέ δυνατότητα ἐκµάθησης computer. 
Διεύθυνση: Λεωνίδα Παπαπαύλου 48 , Τηλ. 23210 99780.
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3) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Ἀπό τόν Φεβρουάριο τοῦ 2004 ἐκπέ-
µπει ἀπό τήν πόλη τῶν Σερρῶν 

ὁ τοπικός Ἐκκλησιαστικός Ραδιοφωνι-
κός Σταθµός ὡς µία ὄαση ἐλπίδος καί 
πνευµατικῆς οἰκοδοµῆς στήν σύγχρονη 
ἐρηµία. Πρίν ἀπό λίγο καιρό ἔγινε ἡ ἀνα-
βάθµιση τοῦ Ραδιοφωνικοῦ µας Σταθµοῦ 
«Ράδιο Κιβωτός» καί ἡ µεταφορά του σέ 
νέες ἐγκαταστάσεις, πιό εὐρύχωρες καί 
σύγχρονες, γιά τήν πιό εὔρυθµη λειτουρ-

γία του καί τήν καλύτερη ὀργάνωση καί µετάδοση τοῦ προγράµ-
µατός του. Ὁ τοπικός µας Ἐκκλησιαστικός Σταθµός µέσα ἀπό τή 
συχνότητα τῶν FM (99,2) µεταφέρει τά πνευµατικά µηνύµατα τοῦ 
Εὐαγγελίου στόν σύγχρονο κόσµο, παρηγορεῖ καί στηρίζει τόν λαό 
τοῦ Θεοῦ,παρουσιάζει τόν πολιτισµό καί τήν παραδοση τοῦ τόπου 
µας, ψυχαγωγεῖ καί ξεκουράζει. Πάνω ἀπό 40 συνεργάτες προσφέ-
ρουν σέ ἐθελοντική βάση καί µέσα ἀπό τίς ραδιοφωνικές παραγω-
γές τους τό µήνυµα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἐλπίδας στόν σύγχρονο 
κόσµο.
Διεύθυνση: Κων. Σταµούλη 2, Τηλ. 23210 68111.

4) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ» - ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

Τό περιοδικό  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
µας «Ἅγιος Νικήτας ὁ Νέος», µέ συ-

νεχῆ παρουσία πάνω ἀπό 35 ἔτη τυπώνε-
ται σέ 6.000 τεύχη καί διανέµεται δωρεάν 
σέ ὅλους τούς Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς 
µας καί ἀποστέλλεται σ’ὁλόκληρο τόν κό-
σµο. Μέσα ἀπό τίς σελίδες του προβάλλο-
νται ἡ ὀρθόδοξη πνευµατικότητα καί ζωή, 

ἡ ἱστορία τῆς τοπικῆς µας Ἐκκλησίας, 
καταγράφονται τά δρώµενα τῆς ζωῆς της 

καί ἀναδεικνύεται ὁ θησαυρός τῆς παρα-
δόσεώς µας. Τό περιοδικό µας µαζί µέ τό 
γραπτό λαϊκό κήρυγµα πού διαβάζεται  
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κάθε Κυριακή σέ ἐνορίες ὅπου δέν ὑπάρχουν Ἱεροκήρυκες, ἀλλά 
καί µέ τίς ἐκδόσεις βιβλίων µε πνευµατικό, ἁγιολογικό, ἱστορικό, 
πολιτιστικό περιεχόµενο, συνεισφέρουν στήν πνευµατική οἰκοδο-
µή καί πρόοδο τοῦ χριστεπωνύµου πληρώµατος τῆς τοπικῆς µας 
Ἐκκλησίας.

5) ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ἡ      λειτουργία τοῦ 
« Ἀ ν τ ι α ι ρ ε τ ι -

κοῦ Γραφείου» εἶναι µία 
ἀκόµη ἀξιόλογη ποιµα-
ντική δραστηριότητα τῆς 
τοπικῆς µας Ἐκκλησίας. 
Στελεχωµένο ἀπό ἐγκρα-
τεῖς γνῶστες τοῦ ἀντικει-
µένου ὀργανώνει ὁµιλίες, 
ἡµερίδες, ἐκδίδει ἐνηµε-
ρωτικά ἀντιαιρετικά ἔντυ-
πα καί παρακολουθεῖ ἀπό 

κοντά τά σχετικά µέ τίς ποικίλες αἱρέσεις, συνέδρια πού ὀργανώνει 
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἔχει ἔτσι τή δυνατότητα νά βοηθᾶ, νά 
στηρίζει καί νά ἐνηµερώνει τούς πιστούς ὑπεύθυνα γιά τόν ἐκ τῶν 
αἱρέσεων προερχόµενο πνευµατικό κίνδυνο. 
Τηλ. 23210 56967.
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6) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ἡ ὀργάνωση ἐπιστηµονικῶν 
συνεδρίων καί ἡµερίδων, 

φανερώνει τήν ἀδιάκοπη µέριµνα 
τῆς Ἐκκλησίας µας γιά τήν πνευ-
µατική καί πολιτιστική ἀναβάθµιση 
τοῦ τόπου µας. Στά συνέδρια αὐτά 
προσκαλοῦνται εἰδικοί ὁµιλητές 
καί ἔγκριτοι ἐπιστήµονες ἀπ’ ὃλη 
τήν Ἑλλάδα µέ στόχο τή µελέτη 
καί προβολή θεµάτων πού ἀφοροῦν 
στήν ὀρθόδοξη πνευµατικότητα, 
τήν ἱστορία, τόν πολιτισµό καί τά 
µνηµεῖα τῆς περιοχῆς µας. Οἱ προ-
σκαλούµενοι ἐκλεκτοί ὁµιλητές 
πλουτίζουν πνευµατικώς την φι-
λογράµµατο τοπική µας κοινωνία 
ἀπό τό ἀπόθεµα τῶν γνώσεών τους, 

γνωρίζοντας δέ τόν τόπο µας καί τίς ὀµορφιές του γίνονται οἱ καλοί 
πρεσβευτές του. 

7) ΝΕΑΝΙΚΟ  ΚΑΙ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Γιά τή νεότητα ἡ τοπική µας Ἐκκλησία δείχνει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέ-
ρον. Γι’ αὐτό καί φροντίζει γιά τήν ἀπρόσκοπτη λειτουργία τοῦ 

εἰδικοῦ Γραφείου Νεότητας, καθώς καί γιά τήν προαγωγή τῆς ἐν 
γένει πνευµατικῆς κίνησης πού στόχο ἔχει τήν πνευµατική  θωρά-
κιση τῆς εὐαίσθητης καί ὡς ἐκ τούτου συµπαθοῦς νεολαίας µας.

Εἶναι µία ἐργώδης προσπάθεια τῆς τοπικῆς µας Ἐκκλησίας πού 
ἀποσκοπεῖ στήν κατήχηση καί τήν πνευµατική στήριξη τῶν παι-
διῶν µας πού πραγµατοποιεῖται µέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ καί τήν 
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φιλότιµη προσπάθεια τῶν κατηχητῶν καί κατηχητριῶν τῆς Ἐκκλ. 
ἐπαρχίας. Ἡ τοπική µας Ἐκκλησία µεριµνᾶ ἐπίσης ἰδιαιτέρως ὥστε 
νά ἐνισχύονται καί οἱ οἰκονοµικῶς ἀδύνατοι φοιτητές καί φοιτήτρι-
ες (περίπου 40 πρόσωπα).
Διευκολύνονται ἔτσι στίς σπουδές τους καί αἰσθάνονται τήν Ἐκκλη-
σία ἀρωγό καί ἀντιλήπτορα τῶν ἀναγκῶν καί τῶν προβληµάτων 
τους.  Συνολικῶς στήν Ἱερά Μητρόπολη λειτουργοῦν 100 περίπου 
κατηχητικές δυνάµεις ὅλων τῶν βαθµίδων. Ἐπίσης στήν τοπική 
µας Ἐκκλησία λειτουργοῦν δύο συνολικῶς Ἐκκλησιαστικές Κατα-
σκηνώσεις στό ὄµορφο, φυσικό περιβάλλον τοῦ ἐξοχικοῦ θερέτρου 
τῆς Χρυσοπηγῆς.
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8) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΝΑΩΝ

Οἱ λειτουργικές δαπάνες συντηρήσεως τῶν ὑπαρχουσῶν κτι-
ριακῶν ὑποδοµῶν στή Μητρόπολη καί στην Περιφέρεια, 

καλύπτονται ἀπό τόν Μητροπολιτικό προϋπολογισµό. Ἀσφαλῶς 
δέν περιποιεῖ τιµή στήν Ἐκκλησία µας τά διοικητικά καί πνευµα-
τικά της κέντρα νά δίδουν εἰκόνα ἐγκαταλείψεως ἐρηµώσεως καί 
µιζέριας. 
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Ἐπἰσης παρά τίς δύσκο-
λες οἰκονοµικές συγκυ-
ρίες σέ ὃλη τήν Μητρο-
πολιτική µας ἐπαρχία 
συνεχίζεται ἡ ἀνέγερση 
νέων Ι. Ναῶν καθώς καί 
ἡ συµπλήρωση καί ὡρα-
ϊσµός παλαιοτέρων.

  

9) ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
KAI ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ἡ ἀνάπτυξη καί ἐπέκταση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου, πού ἀνα-
κουφίζει τόν ἀνθρώπινο πόνο καί τήν δυστυχία, ἀποτελεῖ βασική 
προτεραιότητα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας. Ἄνθρωποι µέ ἔντονα 
οἰκονοµικά προβλήµατα, ἀλλά καί µέ κλονισµένη ὑγεία, βρίσκουν 
συµπαράσταση καί ἐλπίδα στήν ἀγαπητική προσφορά καί βοήθεια 
τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης ἡ οἰκονοµική καί ἠθική ἀπό µέρους τῆς 
Ἐκκλησίας µας στήριξη Συλλόγων, Σωµατείων, καί Ἑνώσεων τῆς 
περιοχῆς µας βοηθᾶ στό ἔργο τους καί διευκολύνει τήν ἀποστολή 
τους. Τό 2010 γιά τό φιλανθρωπικό αὐτό ἔργο συνολικῶς προσε-
φέρθησαν πάνω ἀπό 330.000 εὐρώ. 
Μέσα στά πλαίσια αὐτοῦ τοῦ ἔργου πραγµατοποιοῦνται σέ ἐνορια-
κή βάση ἐπισκέψεις σέ φυλακές τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης µέ 
σκοπό τήν ἀποφυλάκιση ἀδελφῶν µας πού κρατοῦνται ἐκεῖ, ἀλλά 
καί τήν πνευµατική ἐνίσχυση ὃσων παραµένουν φυλακισµένοι. Ἡ 
ποιµαντική καί φιλανθρωπική ἐπίσης δραστηριότητα τῆς τοπικῆς 
µας Ἐκκλησίας ἐκδηλώνεται καί στό Νοσοκοµεῖο Σερρῶν. Κληρι-
κοί καί λαϊκά µέλη τῶν ἐνοριῶν ἐπισκέπτονται τούς ἀσθενεῖς, προ-
σφέρουν ἐποικοδοµητικά πνευµατικά βιβλία καί ἐνισχύουν οἰκονο-
µικά ὅσους ἐξ’ αὐτῶν ἔχουν ἀνάλογες δυσκολίες. Στήν Ἐκκλησία 
µας ἐπίσης λειτουργεῖ καί Τράπεζα αἵµατος.
Μέ προσφορές τῆς τοπικῆς µας Ἐκκλησίας κτίζεται ἕνας Ἱερός 
Ναός στήν Ἀφρικανική ἤπειρο, χορηγοῦνται 2 ὑποτροφίες σέ Ἀφρι-
κανούς φοιτητές καί ἐνισχύεται κατά τό δυνατόν τό ἔργο τῆς Ἱερα-
ποστολῆς. 




