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Ἐν Σέρραις τῇ 22ᾳ Μαρτίου 2012 

ΕΙΣ ΕΥΛΟΓΙΑΝ  

Μ
έ ἰδιαίτερη χαρά καί μεγάλη ἱκανοποίηση, παραδίδουμε

σήμερα στούς φιλίστορες ἀναγνῶστες μία νέα ἐργασία μέ

τίτλο «Τά Κοιμητήρια τῆς πόλης τῶν Σερρῶν & ἡ στάση

τῶν ἀνθρώπων στό θάνατο», μέ τήν ὁποῖα δίδεται μία συ-

νοπτική, ἀλλά περιεκτική εἰκόνα τῶν ἀρχαίων καί νεοτέρων Κοι-

μητηρίων τῆς μεγαλωνύμου πόλεως τῶν Σερρῶν, πού

παρουσιάζουν ἰδιαίτερο ἱστορικό, ἀρχαιολογικό καί θρησκευτικό

ἐνδιαφέρον. 

Ὁ διφυής ἄνθρωπος μέ τόν θάνατό του, σύμφωνα μέ τήν δι-

δασκαλία τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας μας, δέν ὁδηγεῖται στήν

ἀνυπαρξία. Μέσα ἀπό τό καταλυτικό γεγονός τοῦ θανάτου

παύει πρός καιρόν «θείῳ βουλήματι» νά ὑφίσταται ὁ δεσμός τῆς

ψυχῆς μέ τό σῶμα. Τό σύνθετο ἀνθρώπινο σῶμα διαλύεται στά

ὑλικά στοιχεῖα ἀπό τά ὁποῖα ἀποτελεῖται, ἐνῶ ἡ ἀσύνθετη καί

ἀθάνατη ψυχή παραμένει ἀδιάλυτη. «Οὐδέ γάρ ἕτερον ἐστίν ἐπ’

ἀνθρώπου θάνατος, εἰ μή τοῦ συνθέτου διάλυσις. Οὐδέ γάρ ἐν ἡμῖν

τοῦ σώματος εἰς τά ἐξ ὧν σύγκειται λυομένου, καί ἡ ψυχή συνδια-

πίπτει τῇ διαλύσει τοῦ σώματος, ἀλλά τό μέν σύνθετον διαλύεται,

τό δέ ἀσύνθετον ἀδιάλυτον μένει». (Γρηγόριος Νύσσης,

Ἀντιρρητικός πρός τά Ἀπολλιναρίου, PG 45, σ. 1248B). Αὐτό τό



«ὄντως φοβερώτατον τοῦ θανάτου μυστήριον» μπορεῖ νά

κατανοηθεῖ καί νά ὑπερβαθεῖ μόνον μέσα ἀπό τήν προοπτική

τῆς χριστιανικῆς πίστεως πού θεμελιώνεται στήν ἀκαταγώνιστη

δύναμη τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριός μας μέ τόν

ἐκούσιο καί ζωηφόρο θάνατό Του ἐπάτησε τό θάνατο, πού πλέον

λογίζεται ὡς ὕπνος καί χάρισε «τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι» ζωήν τήν

αἰώνιον. 

Ἐπαινοῦντες ἀπό μέσης καρδίας τόν πολλά κοπιάσαντα φι-

λίστορα συγγραφέα κ. Κυριάκον Παπακυριάκου, ἐκλεκτό θεο-

λόγο καί ὀτρηρό σκαπανέα τοῦ πνεύματος, τόν ἀναλαβόντα

φιλοτίμως καί φιλοπόνως καί διεξελθόντα ἐπιτυχῶς τό ὑψηλόν

τοῦτο ἐγχείρημα, ἐπικαλούμεθα καί στόν συγγραφέα καί σέ

ὅλους τούς ἀναγνῶστες δαψιλῆ τήν παρά τοῦ οὐρανίου Πατρός

τῶν φώτων εὐλογίαν καί χάριν.   

Μετ’ εὐχῶν ὁλοθύμων

O MHTΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



Π Ρ O Λ Ο Γ Ο Σ

Τὸ θέμα τῶν νεκροταφείων ἀπασχολεῖ ὅλους τους ἀνθρώπους, ὅλων

τῶν αἰώνων καὶ ὅλων τῶν γενεῶν ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ εἰσῆλθε ὁ θά-

νατος στὸν κόσμο. Ὅσο καὶ ἂν θέλουμε νὰ ἀποσιωπήσουμε από την

ἱστορία τά νεκροταφεῖα, αὐτά προβάλουν μόνα τους σὲ ὅλα τὰ μέρη τοῦ

κόσμου, διότι εἶναι ἀλληλένδετα μὲ τὴν ἐξέλιξη τῆς ζωῆς καί τῆς ἱστορίας

τῶν ἀνθρώπων. Ἐφόσον γεννηθήκαμε μία μέρα θὰ πεθάνουμε καὶ θὰ

ταφοῦμε σὲ κάποιο νεκροταφεῖο.

Σὲ ὅποιο χωριὸ καὶ πόλη τοῦ κόσμου ἂν πᾶς θὰ συναντήσεις

νεκροταφεῖο. Μπορεῖ νὰ στεροῦνται ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα τοῦ σύγχρονου

πολιτισμοῦ π.χ λουτρά, θέατρο, στάδιο, γήπεδο, σχολεῖο, κ.λπ ἀλλὰ σε

κανένα χωριό καί πόλη τοῦ κόσμου δέν στερούνται νεκροταφεῖο. 

Προβληματίστηκαν σὲ μία πόλη οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸ θάνατο καὶ

ἀποφάσισαν νὰ μεταναστεύσουν σε μία πόλη και χώρα, ποὺ νὰ μὴν

ὑπάρχει θάνατος καὶ νεκροταφεῖο. Μετὰ ἀπὸ μακροχρόνια ἔρευνα σὲ

ὅλα τὰ μέρη τοῦ κόσμου γύρισαν ἀπογοητευμένοι, διότι σὲ ὅλο τὸ πλα-

νήτη γῆ δὲ βρέθηκε τόπος, χωριὸ καὶ πόλη χωρὶς θάνατο καὶ

νεκροταφεῖο. Ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει παντοῦ ὁ θάνατος ὑπάρχουν καὶ

νεκροταφεῖα.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι μᾶς τρομάζουν τα νεκροταφεῖα, τὰ ἀπεχθανόμαστε

καὶ ἀποφεύγουμε νὰ τὰ ἀναφέρουμε. Νομίζουμε ὅτι ἐφ’ ὅσὸν τά

ἀποφεύγουμε θὰ γλυτώσουμε ἀπὸ αὐτά. Ἐνεργοῦμε σὰν τὴ στρουθο-

κάμηλο, ἡ ὁποία πρὸ τοῦ κινδύνου τοῦ θανάτου ἀπὸ κάποιον κυνηγὸ,

βάζει τὸ κεφάλι της στὴν ἄμμο καὶ νομίζει ὅτι ἀπαλλάχτηκε ἀπὸ αὐτὸν. Τό

ἴδιο και ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἀποφεύγουμε νά δοῦμε, νά σκεφθοῦμε καί

νά ἀσχοληθοῦμε μέ τὸ θάνατο καί τά νεκροταφεῖα νομίζοντας ὅτι θά

ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτά. Πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι εἴμαστε

θνητοὶ, περαστικοί διαβάτες ἀπό τή ζωή αύτή και τὰ νεκροταφεῖα

ἀποτελοῦν μέρος τῆς ἱστορίας τῶν ἀνθρώπων τῆς κάθε πόλεως.

Τὴν ἱστορία τῶν νεκροταφείων τῆς τρισχιλιετοῦς καί πλέον πόλεως



τῶν Σερρῶν προσπάθησα κατά δύναμη νὰ ἐρευνήσω ἀπὸ τὶς

ἀρχαιολογικὲς ἀνασκαφὲς καὶ ἀπό διάφορες ἱστορικὲς πηγές στὸ πρῶτο

μέρος τοῦ ἐργασίας μου.

Στὸ δεύτερο μέρος ἐνδιατρίβω στὴ στάση τῶν ζώντων ἀνθρώπων

άπέναντι στο θάνατο καί στούς νεκρούς. 

Εὐχαριστῶ θερμά τή συνάδελο Γυμνασιάρχη, φιλόλογο Σταματία Τσα-

κίρη - Παπαφράγκου γιά τή διόρθωση τῶν κειμένων.

Ἐπίσης εὐχαριστῶ τούς προϊσταμένους τῶν κοιμητηριακῶν ναῶν τῆς

πόλεως Σερρῶν, αίδεσιμοτάτους Ἰορδάνη Θεμελίδη καί Φίλιππο Καρ-

κάνη, διότι μου ἐπέτρεψαν νά μελετήσω τά βιβλία τῶν πρακτικῶν τῶν

ναῶν καί νά ἀντλήσω μερικές ἱστορικές πληροφορίες γιά τήν συγγραφή

τοῦ βιβλίου αὐτοῦ.

Εὐχαριστῶ καί τό φωτογράφο κ. Μιχαήλ Κ. Κωνσταντινίδη γιά τίς δω-

ρεάν φωτογραφίες τοῦ βιβλίου. 

Παπακυριάκου Κυριάκος

Χριστούγεννα 2011 



Μ Ε Ρ ΟΣ  Α

Τα ΝΕΚροΤαΦΕιA ΤΗΣ ΠοΛΕΩΣ ΣΕρρΩΝ
I. Τα αρχαια ΝΕΚροΤαΦΕια ΤΗΣ ΠοΛΕΩΣ ΤΩΝ ΣΕρρΩΝ

Γιατί ἀγνοοῦμε τὴ θέση τοῦ ἀρχαίου νεκροταφείου;

Ἡπόλη τῶν Σερρῶν ὡς γνωστὸ εἶναι μία ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες

πόλεις τῆς Μακεδονίας. Κτίστηκε τὸ 1200 π.Χ. καὶ διανύει τὴν

τέταρτη χιλιετηρίδα.Λόγω τῆς γεωγραφικῆς της θέσης ὑπέστη πολλὲς

ἐπιθέσεις ἐχθρῶν. Λεηλατήθηκε, πυρπολήθηκε καὶ καταστράφηκε

πάρα πολλὲς φορές. Κτισμένη στοὺς πρόποδες τῆς Ἀκρόπολης καὶ

εὑρισκομένη σὲ χαμηλότερη στάθμη ἀπὸ τὴν κοίτη τοῦ χειμάρρου

τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ποὺ διέρχεται ἀνατολικά, δέχτηκε κατὰ

καιροὺς πολλὲς προσχώσεις καὶ γι’ αὐτὸ τὰ ἀρχαῖα αὐτῆς κτίσματα,

μνημεῖα, νεκροταφεῖα καταχώστηκαν σὲ μεγάλο βάθος, περισσό-

τερο ἀπό 10 μ1 .

Ὅταν τὸ 1970 -71 ἔγιναν σωστικὲς ἀνασκαφὲς στὸ κατεδαφισθὲν

ἑξήντα μέτρα δυτικὰ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων παρεκκλήσι τῶν Τριῶν Παί-

δων, ἀποκαλύφτηκαν σὲ βάθος 6,70 μέτρα τρία ἀλλεπάλληλα στρώματα

τῆς πόλεως. Στὸ πρῶτο πάνω στρῶμα, πάχους 1,20, ἐξ αίτίας τῶν

ἀλλεπαλλήλων καταστροφῶν βρέθηκαν σκελετοί ἀνθρώπων

ἀνακατεμένοι μέ στάχτες. Στὸ δεύτερο στρῶμα 2,50 μ. πάχους, βρέθη-

καν πολλὰ ἐφυαλωμένα ὄστρακα (κομμάτια ἀγγείων) τῆς Βυζαντινῆς

ἐποχῆς. Στὸ βαθύτερο τρίτο στρῶμα, πάχους 3 μ., βρέθηκαν μελανο-

βαφή, καί ἐρυθρόμορφα ὄστρακα ἀγγείων προερχόμενα ἀπό τούς

ἐλληνιστικούς χρόνους. Στήν ἐλληνιστική ἐποχή ἡ σταθμη τής πόλεως

στήν περιοχή τῆς Παλαιᾶς μητρόπολης ἦταν σέ βάθος 6,70.μ. Ἡ στάθμη

1. Παπακυριάκου Κ. Ἡ ἀναγκαιότητα ἱδρύσεως ἐφορειῶν ἀρχαιοτήτων στίς Σέρρες. Σερ-

ραϊκά Ἀνάλεκτα (2001) τ. Γ σ. 288



τῆς αὐλῆς τοῦ ναοῦ τῶν Αγίων Θεοδώρων ἀπό τό νότιο δρόμο εἶναι

4,10 μ. βάθους Στό βάθος αυτό ἦταν ἡ στάθμη τοῦ δαπέδου τῆς πόλεως

κατά τούς πρώτους αἰῶνες τῆς Βυζαντινῆς ἐποχῆς2. Ἀπό τό βάθος τοῦ

δαπέδου τῆς Παλαιᾶς Μητρόπολης, πού κτίστηκε τόν 5ο ἤ 6ο μ.Χ αἰώνα

ἀντιλαμβανόμεθα πόσο βαθιά πρέπει νά βρίσκεται τό ἀρχαίότερο νε-

κροταφείο τῆς πόλεως Σίριος τό 1200 π.Χ.3

Ὁ Εὐάγγελος Στράτης στὴν είσαγωγή τοῦ βιβλίου του «Ἰστορία τῆς

πόλεως τῶν Σερρῶν» γράφει: «Τά ἀλλεπάλληλα στρώματα τῶν ἐρειπίων

τῶν Σερρῶν, εἶναι οἱ βαθμίδες τῆς χρυσῆς ἐκείνης κλίμακος, δι’ ἥς ἡ με-

γαλομάρτυς αὐτὴ πόλις ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν τῆς Ἑλληνικῆς δόξης καὶ

ἀθανασίας»4.

Κάτω ἀπὸ τὰ ἀλλεπάλληλα αὐτά στρώματα τῶν ἐρειπίων τῆς πόλεως

καὶ τῶν ἀλλεπαλλήλων προσχώσεων ἀπό τις πλημμύρες τοῦ χειμάρρου

τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἦταν ἀδύνατο νὰ εὑρεθοῦν οἱ ἀρχαιότητες τῆς

πόλεως Σερρῶν καὶ τὰ ἀρχαῖα νεκροταφεῖα αὐτῆς, γιὰ τὰ ὁποῖα θὰ γίνει

λόγος παρακάτω.

Ὁ Πέτρος Παπαγεωργίου στὸ ἔργο του «Αἱ Σέρραι καί τά

προάστεια..» κατὰ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα γράφει: «Οὐδὲν οὐδέποτε,

ὅσον ἔμαθον, ἀνεκαλύφθη κατὰ τάς γενομένας ἀνασκαφάς παλαιὸν

μνημεῖον ἡ νεκρὸν ὀστοῦν».5 Γιὰ τὴν ἐποχή του, ποὺ οἱ ἐκσκαφὲς τῆς

θεμελιώσεως τῶν κατοικιῶν γίνονταν ἐπιφανειακά μὲ τὸν κασμὰ, δὲν

βρίσκονταν τά νεκροταφεῖα καί τά ὀστὰ τῶν νεκρῶν κατά τήν ἀρχαιότητα

ἀνθρώπων, σήμερα ὅμως ποὺ οἱ ἐκσκαφὲς τῆς θεμελίωσης τῶν

κατοικιῶν γίνονται βαθιὰ μὲ μηχανήματα ἀποκαλύπτονται πολλὰ ὀστᾶ καὶ

πολλοί τάφοι ἀνθρώπων σὲ διάφορα μέρη τῆς πόλης τῶν Σερρῶν.
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II. Το ρΩμαΪΚο ΝΕΚροΤαΦΕIO

1) Ἐνεπίγραφες ἐπιτύμβιες ρωμαϊκὲς πλάκες στὶς Σέρρες

Βρέθηκαν κατὰ καιροὺς τυχαίως πολλὲς ἐπιτύμβιες ἐνεπίγραφες

πλάκες τῆς Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς στὴν πόλη τῶν Σερρῶν, ὅπως π. χ. α) τοῦ

Οὔλπιου Ἰθάρου τοῦ 39 μ. Χ., β) τοῦ Διοσκορίδου τοῦ Βείθυος καὶ τῆς

Ἀρτεμιδώρας τοῦ 3ου μ. Χ αἰώνα, γ) τοῦ Τουρκουάτου Βειθύεως τοῦ 122

μ. Χ., δ) τοῦ Διονυσόδωρου Τουρκουάτου τοῦ 183 μ Χ., ε) τῆς Διούλας

καὶ τοῦ Διούλα ποὺ βρέθηκε τὸ 1963 πλησίον τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ.,

στ) τοῦ Μαντῆ Βυτίου, ζ) τοῦ Αἰλίου Τουρκοάτου, ἡ) τῶν Κλαυδίων Ζωσιμᾶ

καὶ Ἐρμαϊδος6 καὶ ἄλλες ποὺ φυλάσσονται στὸ ἀρχαιολογικὸ μουσεῖο.

Βρέθηκαν μέσα και ἔξω ἀπὸ τὴ πόλη7. Καὶ αὐτὲς κατὰ τὸ πλεῖστον προ-

έρχονται ἀπὸ τὸ Ρωμαϊκὸ νεκροταφεῖο τῶν Σερρῶν. 

Στο Μουσεῖο Σερρῶν ὑπάρχουν πολλές ἐπιτύμβιες ἐνεπίγραφες

στήλες καί πλάκες τῆς Ἑλληνιστικής καί Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς. Προέρχονται

ἀπό οἰκογενειακούς καί ἀτομικούς τάφους τῶν κατοίκων τοῦ νομοῦ

Σερρῶν. Οἱ περισσότερες εἶναι τετράγωνες και ἐλάχιστες στρόγγυλες.

Ἔχουν τό Μακεδονικό χρονολογικό σύστημα μέ δύο ἀφετηρίες. Ἡ μία

εἶναι ἀπό τή ναυμαχία τοῦ Ἀκτίου τό 32 π. Χ και ἡ άλλη ἀπό την κατά-

ληψη τῆς Μακεδονίας ἀπό τούς Ρωμαίους τό 148 π.χ. Ἀναγράφουν τή

συγγένεια καί τό ὄνομα τοῦ συγγενοῦς πού ἀνήγειρε τό μνημεῖο

καθώς και τή φράση «μνείας χάριν» Το ὄνομα τοῦ νεκροῦ γράφεται στή

δοτική πτώση. 

Γύρω ἀπό τό δεξιό στύλο τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου τῶν Σερρῶν

εἶναι τοποθετημένες ἀρκετές ὁμοιόμορφες ἐπιτύμβιες πλάκες πού

ἔχουν ἀετωματική ἐπίστεψη μέ ροζέτα (λουλούδι) στό μέσον. Ἔχουν

ἀκόμη φολιδωτή διακόσμηση καί στό κάτω μέρος ἕνα στεφάνι(πλοχμό),

που σε μερικές κρέμεται και ἕνα τσαμπί σταφύλι. Μία ἀπό αυτές βρέθηκε
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στά θεμέλια τοῦ ναοῦ τῶν Μεγάλων Ταξιαρχῶν τό 1959 Την ἀφιέρωσαν

τό ζεῦγος Κλαύδιοι Ζωσιμᾶς καί Ερμαϊα στή μνήμη τῆς γλυκυτάτης των θυ-

γατέρας Ξανθίλας .

Μία ἄλλη καλοδουλεμένη ἐπιτύμβια πλάκα βρέθηκε μπροστά από

το ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ τό 1953. Τήν ἀφιέρωσαν στίς 10 Μαρτίου τό 39

μ. Χ. οἱ ἀδελφοί Οὔλπιος καί Ἵθαρος στη μνήμη τοῦ αδελφοῦ τους Ζώσα.

Στά τέλη τοῦ 19ου αιῶνα βρέθηκε στό ναό του Ἁγίου Πανταλεήμονα

ἐπιτύμβια πλάκα πού τήν ἀφιέρωσε ἡ Μωμώ στή μνήμη τοῦ συζύγου της

Διονυσίου.

Στο δάπεδο τοῦ Μουσείου Σερρῶν εἶναι τοποθετημένο καί ἕνα πέ-

τρινο βαρελάκι διαμέτρου 0,22 και ὕψος 0,33 ἑκ. πού χησιμοποιήθηκε

ὡς τεφροδόχος κάποιου νεκροῦ πού τόν ἔκαψαν. Φέρει ἐξωτερικά

ἀνάγλυφο ἕνα κεφάλι βοδιοῦ στεφανωμένο μέ ἄνθη καί ἕνα παιδί πού

κρατᾶ ἀναμμένο δαδί στραμμένο πρός τα κάτω8.

Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα βρίσκο-

νταν μία ἐπιτύμβια στήλη στὴ γωνία τῆς

αὐλῆς τοῦ παλαιοῦ νοσοκομείου, τοῦ νῦν

3ου Γυμνασίου Σερρῶν. Τὸ 1970, ὡς

ἔκτακτος ἐπιμελητὴς ἀρχαιοτήτων τοῦ νομοῦ

Σερρῶν, διορισμένος ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο,

ἀνέλαβα νὰ συγκεντρώσω στὸ

νεοσυσταθὲν ἀρχαιολογικὸ μουσεῖο τῆς

πόλης τὰ διασκορπισμένα στὸ νομὸ Σερρῶν

ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα. Μεταξὺ αὐτῶν με-

τέφερα ὁ ἴδιος μὲ φορτηγὸ αὐτοκίνητο τὴν

παραπάνω στήλη στὴν εἴσοδο τοῦ Μου-

σείου Σερρῶν. Ἔχει ὕψος 1,50 μ. μὲ

ἀνισομερές πάχος καὶ πλάτος. Εἰκονίζονται

ἀνάγλυφα μέσα σὲ ἔγκοιλο τετράγωνο τῆς

στήλης ὁ Διοσκουρίδης καὶ ἡ Στρατονίκη, οἱ

ὁποῖοι ἐνῶ ζοῦσαν ἀκόμη ἔστησαν τὴν
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ἐπιτύμβια στήλη εἰς μνήμην τῆς θυγατρὸς των

Μώμωζλι τῇ 10η τοῦ μηνὸς Λώου τοῦ 210,

δηλαδὴ κατὰ τὰ τέλη Ἰουλίου τὸῦ 62 μ. Χ. Ἀπὸ τὸ

ὄνομα Μώμωζλι καὶ ἀπὸ τὴν καλλιτεχνικὴ πανά-

κριβη ἐπιτύμβια στήλη φαίνεται ὅτι ἦταν πλούσια

θρακικὴ οἰκογένεια τῆς πόλης τῶν Σερρῶν9. 

Ἡ στήλη αὐτὴ εἶναι ἀπὸ τάφο τῆς Ρωμαϊκῆς

ἐποχῆς ποὺ βρίσκονταν στὸ χῶρο τοῦ

Ρωμαϊκοὺ νεκροταφείου. 

Κατὰ τὴν ἐκσκαφὴ γιά τήν τοποθέτηση τοῦ

δικτύου ὑδρεύσεως τῆς πόλης Σερρῶν

ἀποκαλύφτηκαν στὸ δρόμο δυτικὰ τοῦ Γυμνα-

σίου ἀρκετὰ θολωτὰ κτίσματα ἀπὸ συλημένους

καὶ κατεστραμμένους τάφους.

Ο  Π. Παπαγεωργίου ἀναφέρει «Ότι κατά τάς

κλιτύας ταύτας, πλησίον τοῦ νέου νοσοκομείου,

(τό νῦν 3ο Γυμνάσιο) ἀνεκαλύφθησαν πρό τινων

ἐτῶν θολωτά τινα κτίσματα καί πήλινα ἀγγεῖα10».

2) Τό ρωμαϊκό νεκροταφεῖο τῶν Σερρῶν

Τὸ Ρωμαϊκὸ νεκροταφεῖο ξεκινοῦσε ἀπὸ τὸ χῶρο τοῦ 3ου Γυμνασίου

καὶ ἐπεκτείνονταν δυτικὰ τοῦ λόφου ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη τῆς πόλης. Μὲ τὸ

πέρασμα τοῦ χρόνου ἔφθασε μέχρι τὴν σημερινὴ Πλατεία τῆς

Ἐλευθερίας. Ὁ Γεώργιος Καφταντζὴς στὸν Α΄ τόμο τῆς Ἱστορίας τῶν

Σερρῶν, σχολιάζοντας μία ἐνεπίγραφη ἐπιτύμβια πλάκα ποὺ βρέθηκε τὸ

1964 στήν ἀνασκαφή τῆς διαμόρφωσης τῆς ὡς ἄνω πλατείας, γράφει:

«Αὐτὸ σημαίνει πὼς τὸ νεκροταφεῖο τῆς Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς ποὺ διαπιστώ-

θηκε ἡ ὕπαρξή του μὲ βεβαιότητα στὸ χῶρο τῆς νέας Μητροπόλεως

(Ἐκκλησίας τῶν Ταξιαρχῶν) ἐκτείνονταν ἕως ἐδῶ». δηλαδὴ στὴν Πλατεία

Ἐλευθερίας.

Στὴ θεμελίωση τοῦ ναοῦ τῶν Μεγάλων Ταξιαρχῶν τὴν ἄνοιξη τοῦ
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1959 βρέθηκαν δυὸ ἐπιτύμβιες πλάκες τῆς Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς. Ἡ πρώτη

σπασμένη διαστάσεων 0,46Χ0,29 Χ0,08 μὲ ἀνάγλυφο συνηθισμένο

στεφάνι καὶ κρεμασμένο τσαμπὶ σταφυλιοῦ μὲ κάποια φροῦτα καὶ κορ-

δέλες γράφει: «Αἴλιος Τουρκουάτος- Αἰλίω Οὐα-λεριάτω -τῷ ἀδελ-φῶ,

-μνήμης χάριν. Ἡ δεύτερη διαστάσεων 0,45Χ0Χ40Χ0,06 μὲ ἀνάγλυφη

φολιδωτὴ ροζέτα στὸ ἀέτωμα καὶ μὲ τὸ γνωστὸ παραπάνω στεφάνι.

Αὐτὴ τὴν ἀφιερώνουν οἱ γονεῖς «Κλαύδιοι Ζωσιμᾶς - καὶ Ἐρμαΐς,- Ζαν-

θίλλα- τὴ γλύ-κυτάτη θυγα-τρὶ μνείας χάριν». (sic) Στὴν ἐπιγραφὴ

ἐκδηλώνονται τὰ συναισθήματα μεγάλης ἀγάπης τῶν γονέων πρὸς τὴ

νεκρὴ κόρη τους11. 

3)  Ἕνας τάφος τῆς ρωμαϊκῆς ἐποχῆς 

Τὸ Μάιο τοῦ 1971 κτίζονταν ἡ νέα πτέρυγα τοῦ τότε ἑξαταξίου Γυμνα-

σίου θηλέων Σερρῶν. Ὑπηρετοῦσα ὡς δημόσιος καθηγητὴς στὸ ὡς ἄνω

Γυμνάσιο καὶ συγχρόνως ὡς ἔκτακτος ἐπιμελητὴς ἀρχαιοτήτων.

Παρακολουθοῦσα τὶς ἐκσκαφὲς τῆς θεμελίωσης τῆς νέας πτέρυγας τοῦ

διδακτηρίου. Στὴν ἀρχὴ ἀποκαλύφθηκε μία ὑπόγειος στοὰ σχήματος τρι-

γώνου μὲ ἀντιστραμμένη πρὸς τὰ κάτω τὴν κορυφή. Προχωροῦσε πρὸς

δυσμάς σὲ ἀρκετὸ μῆκος. Κατὰ διαστήματα εἶχε σκαμμένες δεξιὰ καὶ

ἀριστερὰ ὑποδοχὲς γιὰ τὴν τοποθέτηση λυχνίας φωτισμοῦ. Ἀπὸ τὶς

πυλοσωλῆνες ποὺ εἶχε κάτω διαπιστώθηκε ὅτι ἦταν στοὰ ὑδραγωγείου.

Δεξιότερα ἀποκαλύφτηκαν κατεστραμμένοι καμαροσκεπείς τάφοι δια-

φόρων μεγεθῶν. Δέκα περίπου μέτρα δεξιότερα, πρὸς τὸ μέρος τοῦ

παλαιοῦ διδακτηρίου, σὲ βάθος τριῶν μέτρων, κάτω ἀπὸ τὸ οἴκημα ποὺ

γκρεμίστηκε, ἀποκαλύφθηκε ἕνα πολὺ στερεὸ κτίσμα σὲ σχῆμα καμά-

ρας. Ὁ χειριστὴς τοῦ μεγάλου ἐκσκαφέα προσπαθοῦσε νὰ τὸ γκρεμί-

σει. Εὐτυχῶς βρέθηκα ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἐκεῖ, διότι εἴχαμε διάλειμμα.

Διέκοψα τὶς ἐργασίες, εἰδοποίησα τὴν Ἐφορεία Κλασσικῶν Ἀρχαιοτήτων

Καβάλας καὶ τὴν τοπικὴ διοίκηση Χωροφυλακῆς. Στὴ νότια πλευρὰ κατὰ

μῆκος τοῦ ἄξονα τῆς καμάρας, ἀποκαλύφθηκε κλεισμένη ἡ εἴσοδος μὲ

μία μεγάλη μαρμάρινη πλάκα. Τὴν ἄνοιξα καὶ μπῆκα μέσα. Ἀπὸ τὰ ὀστὰ

ποὺ ἀντίκρισα σχημάτισα ἀμέσως τὴ γνώμη ὅτι ἐπρόκειτο περὶ τάφου.
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Ἡ καμαροσκεπὴς αὐτὴ στοὰ ἔχει μῆκος 5,36 μ. πλάτος 2,42 μ. καὶ

ὕψος 2,42 μ. Στηρίζεται σὲ δυὸ τοίχους κτισμένους μὲ πέτρες, κροκάλες

ἀπὸ κάποιο χείμαρρο. Ἡ καμάρα τῆς στοάς εἶναι κτισμένη μὲ συμπαγεῖς

πλίνθους πλακοειδοῦς σχήματος μὲ στάμπα Λατινικῶν γραμμάτων. Στὸ

βάθος τῆς στοάς, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν εἴσοδο, ὑπάρχει μία νεκρικὴ κλίνη

ἀποτελούμενη ἀπὸ δυὸ μεγάλες μαρμάρινες πλάκες μήκους 2,42 μ.,

ὅσο καὶ τὸ πλάτος τοῦ τάφου. Τὸ πλάτος τῆς νεκροκλίνης εἶναι 1,55 μ.

Στηρίζεται σὲ δυὸ κτιστοὺς τοίχους ὕψους 0,50 ἑκ. Ἐπάνω στὴν κλίνη

ὑπῆρχαν τέσσερες σκελετοὶ ἀνθρώπων μὲ ἀκουμπισμένα τὰ κρανία των

σὲ κτιστὸ προσκέφαλο πρὸς δυσμάς. Ἕνας ἄλλος σκελετὸς ἀνθρώπου

ἦταν τοποθετημένος στὸ δάπεδο τοῦ τάφου, ποὺ ἦταν λασπῶδες, διότι

δὲν ἔχει καμιὰ ἐπίστρωση κάτω. Τά ὀστᾶ στὴ νεκροκλίνη διατηροῦνταν

σὲ καλύτερη κατάσταση, ἐνῶ τοῦ δαπέδου, λόγω τῆς ὑγρασίας, ἦταν

σχεδὸν ἀποσυντεθημένα. Μετὰ ὅμως ἀπὸ ἕνα χρονικὸ διάστημα, ἀφοῦ

ἦρθαν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν ἀτμοσφαιρικὸ ἀέρα, ὅλα ἔγιναν σκόνη καὶ δια-

λύθηκαν. Σήμερα δὲν ὑπάρχει οὔτε ἴχνος ὀστοῦ. 

Ἐπάνω στὴ νεκρικὴ κλίνη, δίπλα στὰ κρανία βρέθηκε ἕνα ὑάλινο

βαλσαμάριο καὶ στὴ μέση μία πήλινη οἰνοχόη καὶ κάτω ἀπὸ τὴν κλίνη

μία πήλινη λήκυθος. Δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τοῦ κρανίου ποὺ βρίσκονταν

στὸ δάπεδο βρέθηκαν δυὸ πήλινα χωρὶς αὐτιὰ κουπάκια. Τὸ σπουδαι-

ότερο ἀπὸ τὰ εὑρήματα εἶναι τὸ ὑάλινο κλειστὸ ἀγγεῖο ποὺ βρίσκον-

ταν στὸ δάπεδο δίπλα ἀπὸ τὴν εἴσοδο. Ὅλα αὐτὰ παραδόθηκαν στὸ

Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Σερρῶν καὶ σήμερα εἶναι ἐκτεθειμένα σὲ προ-

θήκη.

α) Ἡ μαρμάρινη ἐπιτύμβια ἐνεπίγραφη στήλη τοῦ Διοσκουρίδη καί

τῆς Στρατονίκης β)Ἡ εἴσοδος τοῦ ταφου. γ) Το ἐσωτερικό τοῦ τάφου με

τη νεκρική κλίνη. δ).Εὑρήματα από τό ἐσωτερικό του τάφου.

Στοὺς δυὸ κατὰ μῆκος τοίχους τοῦ τάφου, στὸ ὕψος τοῦ ἑνὸς μέ-

τρου, ἐκεῖ ὅπου τελειώνει ἡ λιθοδομή, ὑπάρχουν ἀντίστοιχες

ὑποδοχὲς γιὰ δοκάρια. Φαίνεται ὅτι εἶχε ξύλινο πατάρι, γιὰ νὰ

τοποθετοῦν περισσοτέρους νεκρούς, ἀλλὰ σάπισε μὲ τὸ πέρασμα

τῶν δεκαεπτὰ αἰώνων. Βρέθηκαν στὸ δάπεδο σαπισμένα τεμάχια

ξύλου καὶ πολὺ σκουριασμένα τετράγωνα σιδερένια καρφιὰ. Ὁ Τάφος

αὐτὸς χρονολογεῖται ἀπὸ τὴν ἐφορεία κλασσικῶν Ἀρχαιοτήτων Καβά-

λας στὰ τέλη τοῦ 3ου μ. Χ αἰώνα.
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III. Τα ΒυΖαΝΤιΝα ΝΕΚροΤαΦΕια, (ΚοιμΗΤΗρια) ΤΩΝ ΣΕρρΩΝ

1) Τό νεκροταφεῖο (κοιμητήριο) τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα 

κατά μῆκος τῆς Κλοποτίτσας

Τὸ Ρωμαϊκὸ νεκροταφεῖο συνεχίστηκε νὰ χρησιμοποιεῖται καὶ στὴ

Βυζαντινὴ ἐποχὴ ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς. Ἐπεκτείνονταν ἑκατέρωθεν κατὰ

μῆκος τοῦ χειμάρρου τῆς Κλοποτίτσας μέχρι τὸ ναὸ τῶν Ταξιαρχῶν. 
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1. Ἡ μαρμάρινη ἐνεπίγραφη ἐπιτύμβια στήλη τοῦ Διοσκουρίδη καί τῆς Στρατονίκης.
2. Η είσοδος τοῦ τάφου. 3. Τό εσωτερικό τοῦ τάφου με τή νεκρική κλίνη. 

4. Ευρήματα ἀπό το ἐσωτερικό.



Ὁ Π. Παπαγεωργίου ἀπὸ τὰ εὑρήματα τῶν τάφων καὶ τὰ ἀγγεῖα ποὺ

βρέθηκαν στὸ χῶρο δυτικὰ τοῦ τείχους τῶν Σερρῶν, καθὼς καί ἀπό μία

ἐπιτύμβια πλάκα πού βρέθηκε μέσα στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα

μὲ τὴν ἐπιγραφὴ «ΜΝΉΣΘΙΤΗ - ΚΡ ΤΏΝ ΔΟΥΛΩΝΝ ΣΟΥ ΛΆΖΑΡΟΝ ΠΤΡ»

(sic) Μνήσθητι Κύριε τὸν δοῦλον σου πατέρα ἡ πρεσβύτερο Λάζαρον,

συμπεραίνει ὅτι «οὐδεμία ἀμφιβολία ὑπολείπεται ὅτι τὸ Βυζαντιακὸν

νεκροταφεῖον ἐξετείνετο καὶ ἔξω τοῦ τείχους κατὰ τάς δυτικάς κλιτύας»

καὶ μάλιστα πέραν τοῦ χειμάρρου12 (τῆς Κλοποτίτσας).

Τοῦτο ἐπαληθεύτηκε μὲ τὴν ἀποκάλυψη τῶν ὀκτὼ τάφων στὴ θεμε-

λίωση τοῦ νέου Ἐπισκοπείου τῆς Μητροπόλεως Σερρῶν καὶ Νιγρίτης τὸ

1974.

Τρεῖς καμαροσκεπεῖς τάφοι τῆς παλαιοχριστιανικῆς ἐποχῆς βρέθη-

καν τὸ 1974 στὴ θεμελίωση τοῦ ἐπισκοπικοῦ μεγάρου τῆς μητροπόλεως

Σερρῶν καὶ Νιγρίτης. Διακοσμοῦνταν ἐσωτερικὰ μὲ χριστιανικὰ σύμβολα.

Ἕνας ἄλλος μεγάλος τάφος βρέθηκε στὴ διασταύρωση τῶν ὁδῶν Λα-

ζάρου Κούση καὶ Παπαπαύλου τῆς πόλης Σερρῶν τὸ 1992. Ὁ τελευταῖος

τάφος ἔμοιαζε μὲ τὸ Ρωμαϊκὸ τάφο, ποὺ ἀποκαλύφθηκε στὴν αὐλὴ τοῦ

3ου Γυμνασίου τῆς πόλης Σερρῶν.

Οἱ δυὸ λακκοειδεῖς ἦταν σκαμμένοι στὸν ἡμίβραχο σὲ ὀρθογώνιο

σχῆμα διαστάσεων 1,80Χ0,40 καὶ καλυμμένοι μὲ λίθινες πλάκες.

Ὑπῆρχαν μέσα δυὸ σκελετοὶ νεκρῶν ποὺ ἔβλεπαν πρὸς ἀνατολάς,

πρὸς τὸ νοητὸ ἥλιο τῆς δικαιοσύνης τὸν Ἰησοῦ Χριστόν, χωρὶς κανένα

κτέρισμα.Ἦταν τάφοι χριστιανῶν. 

Οἱ τρεῖς καλυβίτες διαστάσεων 0,70Χ0,40 ἦταν τάφοι μικρῶν παιδιῶν.

Καλύπτονταν μὲ μεγάλες κεραμίδες ποὺ ἔσπασαν ἀπὸ τὸ πολὺ βάρος.

Οἱ τρεῖς ὅμοιοι καμαροσκέπαστοι τάφοι, διαστάσεων

2,90Χ2,12Χ2,10, μὲ διαφορετικὸ προσανατολισμό, καλύπτονταν μὲ πλί-

θινη ἡμικυλινδρικὴ καμάρα καὶ εἶχαν ἐπιχρισμένους τοὺς τοίχους των μὲ

ὑπόλευκο κονίαμα, Ὁ ἕνας ἀπ’ αὐτοὺς φέρει τοιχογραφίες παραστά-

σεως ἐγχάρακτου σταυροῦ μὲ βαθυκόκκινο χρῶμα μέσα σὲ δυὸ

ὁμόκεντρους ἐγχάρακτους κύκλους. Ἀπὸ τὴν τοιχογραφία αὐτὴ οἱ τάφοι

χρονολογοῦνται στὴν πρώιμη παλαιοχριστιανικὴ ἐποχὴ13. 
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12.  Π. Παπαγεωργίου Αἱ Σέρραι και τά προάστεια.. Ἐκδοση Μητροπόλεως 1988, σ. 34

13. Χ. Πέννα.Παλαιοχριστιανικοί τάφοι στίς Σέρρες. Σερραϊκά Χρονικά τόμ 7ος σ. 37-46



Τὸ 1989 στὴ διαμόρφωση τῆς συμβολῆς τῶν ὁδῶν Λαζάρου Κούση

καὶ Λ. Παπαπαύλου, πίσω άπό τό 1ο Γυμνάσιο Σερρῶν, ὅπως τὸν εἶδα καὶ

ὁ ἴδιος, ἀποκαλύφθηκε, καμαροσκεπὴς τάφος διαστάσεων 3,10Χ2,55μ.

γεμάτος μὲ ὀστᾶ ἀνθρώπων. Ταυτίστηκε μὲ τὸ ὀστεοφυλάκιο τῆς

εὐρισκομένης ἄλλοτε ἐκεῖ Μονῆς τῆς Ἐλεούσας Θεοτόκου. Βρέθηκαν

μέσα στὸν τάφο μερικοὶ χάλκινοι σταυροὶ καὶ γυάλινα ἀντικείμενα ποὺ

τά χρονολογοῦν στὴ μεταβυζαντινὴ περίοδο14. 

Νοτιοανατολικά τοῦ ναοῦ τῶν Μ. Ταξιαρχῶν βρέθηκε στὴ θεμελίωση

οἰκοδομῆς μεγάλο ὀστεοφυλάκιο.

Μὲ τὸ πέρασμα τῶν αἰώνων οἱ Σέρρες ἐπεκτάθηκαν ἔξω ἀπὸ τὰ

δυτικὰ τείχη. Περιόρισαν τὸ Βυζαντινὸ νεκροταφεῖο στὴ δυτικὴ πλαγιὰ

τοῦ λόφου Μηχανικοῦ γύρω ἀπὸ τὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Πανταλεήμονα. Στην

θεμελίωση τῶν κατοικιῶν ἀνακαλύπτονται τακτικά βυζαντινοί τάφοι. 

Τὸ 1936 μὲ ἀπόφαση τοῦ Δήμου Σερρῶν καταργήθηκε τό βυζαντινό

νεκροταφεῖο τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα, ἀλλὰ παρατάθηκε ἡ χρήση του

μέχρι τὸ 1945, διότι πρὸ τοῦ 1870 λειτουργοῦσε νέο νεκροταφεῖο τῆς

Ἑλληνικῆς Κοινότητας Σερρῶν στὴ συνοικία τοῦ Κατακονὸζι. Στὸ χῶρο τοῦ

Βυζαντινοῦ νεκροταφείου ἀνεγέρθηκε τὸ 1985 τὸ 20ό Δημοτικὸ Σχολεῖο. 
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14. Δαδάκη Στ. Σέρρες, ὁδός Λαζάρου Κούση. Ἀρχαιολογικό Δελτίο 44(1989) Β2 385

Παλαιοχριστιανικοί 
τάφοι στά θεμέλια
του μητροπολιτικοῦ 
μέγαρου Σερρῶν.



2) Κοιμητηριακοί ναοί τοῦ Βυζαντινοῦ νεκροταφείου

α) Ὁ Ἅγιος Παντελεήμονας

Εἶναι κοιμητηριακός ναός τοῦ Βυζαντινοῦ νεκροταφείου τῆς πόλεως

Σερρῶν. Καταστράφηκε καί ἀνακαινίσθηκε σύμφωνα μέ τίς ἐνεπίγραφες

πλάκες τό 1738 καί τό 1838. Κάηκε τό 1913 καί ἐπανοικοδομήθηκε πάνω

στούς ἴδιους τοίχους τό 1935. Στόν περίβολό του βρέθηκαν ἐπιτύμβιες Ρω-

μαϊκές καί χριστιανικές πλάκες, διότι ἦταν νεκροταφεῖο, πού

λειτουργοῦσε ἀπό τούς Ρωμαϊκούς χρόνους μέχρι τό 1945. Ὁ γυμνα-

σιάρχης Π. Παπαγεωργίου τό 1890 βρῆκε εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Πα-

ναγίας τοῦ 1628 πού προέρχονταν ἀπό τόν κοιμητηριακό ναό τοῦ Ἁγίου

Παντελεήμονα15. Ὁ Παπασυναδινός στό Χρονικό του ἀναφέρει τό θά-

νατο δύο ἐφημερίων τοῦ ὡς ἄνω ναοῦ, τοῦ παπα-Ἰωάννη Μπαρμπε-

ρούδη τό 1621 καί τοῦ παπα-Ἀργυροῦ Μποσταντζόγλου τό 162816. 

Ὁ ναός προϋπῆρχε ἀλλά παραμένει ἄγνωστο πότε πρωτοκτίστηκε. 

Ἀπό τή φωτογραφία τῶν ἐρειπίων τοῦ 1913 φαίνεται ὅτι ἦταν

βασιλικοῦ ρυθμοῦ, τρίκλιτος μέ σαμαρωτή δίρριχτη ξυλόστεγη κεραμο-

σκεπή στέγη διαστάσεων περίπου 25Χ15 μ.

Στό προαύλιο ὑπήρχε διδακτήριο ὅπου λειτουργοῦσαν στά χρόνια

τῆς τουρκοκρατίας νηπιαγωγεῖο καί ἑξατάξιο δημοτικό σχολεῖο. Κάηκε

μαζί μέ τό ναό τό 1913.

Τά ἐρείπια τοῦ ναοῦ παρακίνησαν τό 1935, μιά ἀξιέπαινη πενταμελῆ

γυναικεία ἐπιτροπή, νά τόν ξανακτίσει μέ χρήματα ἀπό τίς ἀκολουθίες

τῶν παρακλήσεων καί τίς εἰσφορές εὐσεβῶν γυναικῶν.

Μετέφεραν τήν ξυλεία ἀπό τό Λαϊλιά καί σιγά σιγά, λόγω ἐλλείψεως

χρημάτων καί τοῦ Β΄ παγκοσμίου πολέμου, μετά ἀπό δέκαπέντε χρόνια τόν

ὁλοκλήρωσαν καί τόν ἐξόπλισαν κατά τό δυνατόν μέ τά ἀπαραίτητα. Δια-

μόρφωσαν τόν ἐξωνάρθηκα ὅπως ἦταν μέ τούς ἕξι πεσσούς καί πέντε

ἁψίδες χωρίς νά ἀναγείρουν ἐπάνω του τό γυναικωνίτη, τοῦ ὁποίου ἡ

εἴσοδος διατηρεῖται κλεισμένη. Τό 1961 μέ δωρεά τοῦ Γεωργίου Κατσα-

ρίδη κτίστηκε τό ἑξάγωνο κωδωνοστάσιο μέ τίς δύο καμπάνες, ὕψος πε-

ρίπου 12 μέτρων, διακοσμημένο μέ ἁγιογραφίες στό ἰσόγειο ἐξωτερικά. 
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15. Παπαγεωργίου Π., Αἱ Σέρραι καί τά προάστεια... σελ. 32

16. Χρονικό τοῦ Παπασυναδινοῦ παραγρ. 26α καί 35α



Εἰκόνα: 1 (βλ. παράρτημα). Ὁ ναός μετά ἀπό τήν ἐπανέγερσή του

παρέμεινε ὡς παρεκκλήσι τοῦ ναοῦ τῶν Μεγάλων Ταξιαρχῶν μέχρι τῆς

ἐνθρονίσεως στή Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης τοῦ σεβασμιωτάτου

κ. Μαξίμου. Μέ τίς ἐνέργειές του ὑπογράφηκε τό ὑπ᾿ ἀρίθμ. 14 22-1-1985

Π. διάταγμα ἀναγνωρίσεώς του σέ ἐνοριακό ναό. Ἐφημέριος αὐτοῦ διο-

ρίστηκε ὁ ἱερέας Στυλιανός Κου-κουλάς. Ἀπό τότε μέ ἀξιόλογες δωρεές

καί μέ τή δραστηριότητα τοῦ ἐφημερίου του ἔγιναν πολλά ἔργα μέσα

καί ἔξω ἀπό τό ναό. Ἐκτός τοῦ τέμπλου μέ τίς εἰκόνες καί τοῦ θρόνου

τοῦ1939, ὅλα τά ἄλλα σχεδόν ἀντικαταστάθηκαν μέ καλλιτεχνικότατα ξυ-

λόγλυπτα φιλοτεχνηθέντα τό 1985-1992 στά ἐργαστήρια τοῦ

Ἐλευθεριάδη. ῾Η Πλατυτέρα καί μερικοί ῾ἂγιοι στό Ἅγιο βῆμα

ἁγιογραφήθηκαν ἀπό τούς Πριζνόβαλη καί Κωτικώστα πρό τοῦ 1985. Ὁ

ὑπόλοιπος ναός ἁγιογραφήθηκε κατά τά ἔτη 1985-1988 ἀπό τό Σπυρί-

δωνα Δρούγιο. Τό 1985 ἀναγέρθηκε τό γραφεῖο τοῦ ναοῦ διαστάσεων

(8Χ4) καί τό 1987 ἡ αἴθουσα δεξιώσεων (8Χ16). Ὁ Ναός ἐγκαινιάσθηκε

ἀπό τό σεβασμιώτατο κ. Μάξιμο στίς 28-9-1986.

Μετά ἀπό τήν ἀνέγερση τοῦ 20ου Δημοτικοῦ Σχολείου δυτικά τοῦ

ναοῦ, ὅπου ἐπεκτείνονταν τό Βυζαντινό νεκροταφεῖο, περιφράχθηκε τό

προαύλιο μέ τοίχους ἀντιστηρίξεως καί ἐξωραΐστηκε μέ ὂμορφα παρτέ-

ρια κήπου, βρύσες, δένδρα, κιόσκια, πλακώστρωση καί μέ τήν

ἐντυπωσιακή εἴσοδο στήν ἀρχή τῆς σκάλας μέ τά 25 σκαλιά.

. Ὁ ναός πανηγυρίζει τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα (27 Ἰουλίου) καί γιορ-

τάζει τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους (10 Φεβρουαρίου) σέ ἀνάμνηση τῆς σω-

τηρίας τῶν Σερραίων ἀπό τή χολέρα τοῦ 1913. Διάφορες συντεχνίες

τῶν Σερρῶν γιορτάζουν τακτικά στό ναό, πού ἐπανῆλθε στήν παλαιά του

δόξα.

β) Ὁ Ἅγιος Δημήτριος (ὁ Τσιανακτσίτικος)

Βρίσκονταν στήν αὐλή τοῦ σημερινοῦ διδακτηρίου τοῦ 3ου Γυμνα-

σίου Σερρῶν, πού κτίστηκε το 1895 ὡς νοσοκομεῖο Σερρῶν. Ἦταν κοι-

μητηριακός ναός διότι ἐκεῖ ἦταν τό ρωμαϊκό νεκροταφεῖο πού συνέχισε

καί ὡς βυζαντινό νεκροταφεῖο. Ὁ Παπαγεωργίου17 γράφει: «Τό ἐκ τοῦ
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17. Παπαγεωργίου ἔνθα ἀν. σ. 30.



ις`ἤ ιζ` αἰῶνος ναΐδιον τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, κεῖται ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ νέου

νοσοκομείου, καλεῖται δέ κοινῶς Δημήτριος Τσιανακτσίτικος ἐκ τοῦ τσια-

νάκ, ἀγγεῖον, ὁ τῶν ἄλλοτε ἐκεῖ κεραμέων, οἱονεί Κεραμεικός». Προσ-

διορίζεται ὡς ναΐδιον τοῦ 16ου ἤ 17ου αἰῶνος μέ τήν προσωνυμία

Τσιανακτσίτικος πού προέρχεται ἀπό τά ἀγγειοπλαστεῖα κεραμεικῆς τοῦ

συνοικισμοῦ πού λέγονταν μαζί μέ τό ναό τσανακτσίτικος.

Ὁ Παπασυναδινός18 στό χρονικό του ἀναφέρει τό 1621 τό θάνατο

τοῦ σκευοφύλακα παπά κυρ Ἰωάννη Μπαρμπερούδη, ὁ ὁποῖος ἦταν

συγχρόνως ἐφημέριος τοῦ ὡς ἄνω ναοῦ καί τῶν ἐκεῖ πλησίον ναῶν τοῦ

Ἁγ. Παντελεήμονα καί τοῦ Ἀθανάτου Σωτῆρος Χριστοῦ, πού βρίσκονταν

μέσα στόν περίβολο του Βυζαντινοῦ νεκροταφείου. Καταστράφηκε τό

1913. Σέ ἀνάμνηση τοῦ ναοῦ ὑπῆρχε στήν Ν Δ ἄκρη τῆς αὐλῆς τοῦ νο-

σοκομείου προσκυνητάρι πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου19.

γ) Ναός τοῦ Ἀθανάτου Σωτῆρος χριστοῦ (Ὁ χριστός ἐν φυλακῇ)

Στήν αὐλή τοῦ σημερινοῦ 20οῦ Δημ. Σχολ. ὑπῆρχε κοιμητηριακός

ναός, «Ὁ Χριστός πλησίον τῆς φυλακῆς» πρός τιμήν τοῦ Ἀθανάτου

Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἀποτελοῦσαν κοινή ἐνορία μέ τόν Ἅγιο Παντελεή-

μονα. 

Ὁ Παπασυναδινός στό χρονικό ἀναφέρει ότι οἱ ἐφημέριοι Ἰωάννης

καί Ἀργυρός εἶχαν ὡς ἐνορία «τόν Παντελεήμονα καί τόν Ἀθάνατον»

ἤ᾿ἀντίστροφα «τόν Ἀθάνατον καί τόν Ἅγιον Παντελεήμονα»20.

Ἡ κοινή αὐτή ἐνορία Τουρκιστί λέγονταν Ἀτανάτο κλισέ. Στο μητρο-
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18. Παπασυναδινός ἔνθα ἀνωτ. σ.29, παρ. 26α.

19. Ὅταν παραδόθηκε τό οἰκοδόμημα τοῦ νοσοκομείου ὡς διδακτήριο στό Γυμνάσιο θη-

λέων Σερρῶν μεταφέρθηκε τό εἰκονοστάση ἀπό τήν αὐλή στό πλατύσκαλο κάτω ἀπό

τίς δυό σκάλες τοῦ κτιρίου. Ὁ ὑποφαινόμενος, ὡς θεολόγος καθηγητής τοῦ ὡς ἄνω

Γυμνασίου 1970-1990, συνεργάστηκε τό 1971 με τή μαθητική κοινότητα τοῦ τμήματος

β2 τῆς Β΄ τάξεως γιά τήν τοιχογράφηση τῆς κόγχης τοῦ εἰκονοστασίου μέ τήν

Ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπειδή γίνονταν πρό αὐτοῦ ἡ σχολική προσευχή καί

ἔψαλλον τακτικά οἱ μαθήτριες τό τροπάριο τῆς Πεντηκοστῆς. Τότε γράφηκε πάνω ἀπό

τό εἰκονοστάσι ὁ χρυσοῦς κανόνας τοῦ Εὐαγγελίου, πού καλύπτεται ἀπό τήν ταμπέλα

τοῦ Γυμνασίου. 

20. Χρονικό Παπασυναδινοῦ παράγραφος. 26α, 35α



πολιτικό κώδικα τῶν Σερρῶν σελ 27 μνημονεύεται ὅτι ό ναός τῶν Ἁγίων

Θεοδώρων τό 1611 βοήθησε χρηματικῶς τό ναό τοῦ Ἀθανάτου

Σωτῆρος Χριστοῦ πουλώντας κάποιο κτῆμα του21.

Σέ ἀνάμνηση τοῦ ναοῦ τοῦ᾿Αθανάτου Σωτῆρος Χριστοῦ γιά πολλά

χρόνια τελοῦνταν κατά παράδοση τή δεύτερη μέρα τῶν Χριστουγέννων

ἀρχιερατική λειτουργία καί τό 1995 ἀναγέρθηκε δεξιά ἀπό τή σκάλα τῆς

εισόδου τοῦ προαυλίου τοῦ ναοῦ ὁμώνυμο προσκυνητάρι διαστάσεων

1,75 Χ 2,54. 

3) Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά νεκροταφεῖα, κοιμητήρια 

στά προαύλια τῶν ναῶν τῆς πόλεως

Βυζαντινοὶ τάφοι, σαρκοφάγοι, σταυροί, καὶ ἐπιτύμβιες πλάκες

ἀποκαλύφτηκαν καὶ στὰ προαύλια τῶν ναῶν τῆς πόλης τῶν Σερρῶν. 

Στὸ νότιο προαύλιο τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων διασώζεται ἡ

σαρκοφάγος του πρωτοσπαθαρίου, στρατηγοῦ, σωματοφύλακα τοῦ

βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα Ἰωάννου, ποὺ στὴν ὁριζόντια πλευρὰ τοῦ κα-

λύμματός της φέρει τὴν μονόστιχη ἐπιγραφὴ «ΕΚΥΜΗΘΗ (sic) Ο ΔΟΥΛΟΣ

ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΩ(ΑΝΝΗΣ) ΠΡΩΤΟ)ΣΠΑ(ΘΑΡΙΟΣ) ΚΕ ΣΤΡ(ΑΤΗΓΟΣ) ΙΝΔ(ΚΤΙΟΝΟΣ)

Γ΄ΕΤΟΥΣ SΦΝΗ» (6558-5508 = 1050 μ.Χ.) Γιὰ νὰ ταφεῖ ὁ χριστιανὸς

στρατηγὸς Ἰωάννης τὸ 1050 μ. Χ στὸ χῶρο αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ ναὸς τῶν

Ἁγίων Θεοδώρων ὑπῆρχε πρὸ πολλοῦ καὶ δὲν κτίστηκε γιὰ πρώτη φορά,

κατὰ τὴν ἄποψη μερικῶν ἱστορικῶν συγγραφέων, τὸ 1124 μ.Χ. Συνηθί-

ζονταν πάντοτε πλησίον τῶν ναῶν νὰ ἐνταφιάζονται ἐπίσημα

πρόσωπα22. 

Στὸ προαύλιο τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων ἐνταφιάστηκε καὶ ὁ

καταγόμενος ἀπὸ τὴν Κύπρο Χαρίτωνας, ἐπίσκοπος τῆς ἐπισκοπῆς Δαφ-

νουσίας, ποὺ ὑπάγονταν στὴ Μητρόπολη Μελενίκου. Ἦταν

ἐγγεγραμμένος στοὺς καταλόγους τῆς Μ. τοῦ Τ. Προδρόμου καὶ

εὐεργέτησε τὰ Σχολεῖα τῶν Σερρῶν τὸ 1859 μὲ 500 χρυσὲς λίρες Τουρ-

κίας. Ἡ ἐπιγραφὴ στὴν ἐπιτύμβια πλάκα, ποὺ ἀφιερώθηκε ἀπὸ τὸν

ἡγούμενο τῆς Μ. τοῦ Τ. Προδρόμου, γράφει «ΚΕΙΤΑΙ ΕΝΤΕΥ(ΘΑ)- ΕΠΙΣΚΟ-
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ΠΟΣ Δ(Α) ΦΝΟΥΣΙΑΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΜΕΛΟ(Σ) ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ- ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ- ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ- (Τ)ΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-

ΤΩΝ- ΤΗΣ ΠΟΛΕΩ(Σ) ΣΕΡΡΩΝ 1872- ΑΙΩΝΙΑ ΑΥΤ(ΟΥ) Η ΜΝΗΜΗ-ΔΙΑ ΟΣΙΟΥ

ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ- ΤΟΥ Τ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ». 

Συμπτωματικὰ σώθηκαν μερικὲς διακοσμημένες μὲ ἁπλοϊκὴ πρωτό-

γονη λαϊκὴ τέχνη ἐπιτύμβιες πλάκες καὶ σταυροί, στὰ προαύλια τῶν ναῶν

ὅπως, α)τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Κνήμη τοῦ 1676, β) τῆς μακαρίτισσας Θε-

οδώρας, γ)τοῦ Φώτη Δημήτρη, δ)τοῦ Ἀργυρίου Ζάχαρη στὶς 16 Ἰουλίου

1789, ε) τῆς Κρουστάλους στὶς 26 Νοεμβρίου 1793, ποὺ βρίσκεται

ἐκτεθειμένη στὸ προαύλιο τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, στ) τοῦ

Χατζῆ Σάββα Κουκλιὰ στὶς 20 Νοεμβρίου 1805, ζ) τοῦ Ἀντωνίου Κωνσταν-

τίνου στὶς 26 Νοεμβρίου 1793 καὶ μερικὲς ἄλλες τοῦ 19ου αἰώνα23. 

Γιὰ τὴν ἀποσυμφόρηση τοῦ χώρου τοῦ νεκροταφείου δημιουργήθη-

καν προσωρινὰ νεκροταφεῖα. 

Στὴ βόρεια αὐλὴ τοῦ ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου ( τὸ Προδρομούδι)

ὑπῆρχε ἄλλοτε χριστιανικὸ νεκροταφεῖο. Βρέθηκαν ἐπιτύμβιοι σταυροὶ

καὶ πλάκες μὲ ἀνάγλυφες ἁπλοϊκὲς διακοσμήσεις ἀνθέων καὶ τρομερὰ

ἀνορθόγραφες ἐπιγραφές, ποὺ δείχνουν τὴν πνευματικὴ κατάπτωση

τῶν κατοίκων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Καταγράφουμε μερικὲς

α΄) «Ι. Χ - ΝΙ ΚΑ -Δὸ κύτι ὁ δοῦλος του- Θεοῦ Κόζου Νικολάου.-Μά. 21

ἔτος 1813». β΄) «Ἠδὸ κήτη- Δημητρήου -Τρέκος ἔτος-1816». γ΄) «Ἐνθάδε

κίτιτε- ἡ δούλι τοῦ Θεοῦ- Ζλά-τους Στεφανὴ -ἔτος 1821». δ΄) «Ἐδὸ κύτιτη

ὁ δοῦλος -τοῦ Θεοῦ Ἀνκυλούσι- ἔτος 1832».(sic ) ε) «Ἐδὸ κύτυ ὁ δοῦλος

τοῦ Θεοῦ Ἀλεξαντρί. Ἠανουαρίου ἔτος 1832»24. 

Ἡ ἁπλότητα τῶν ἐπιτύμβιων πλακῶν τῶν Χριστιανῶν συντέλεσε νὰ

παραμεληθοῦν καὶ νὰ μὴ διατηρηθοῦν στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων.

Ὡς νεκροταφεῖο χρησιμοποιήθηκε καὶ ἡ τοποθεσία ἔξω ἀπὸ τὸ πα-

λαιότερο ( τὸ πρῶτο) νοσοκομεῖο τῆς πόλης Σερρῶν, βορειοανατολικά

τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Μηνᾶ καὶ Κυριακῆς ὅπου ἦταν τὸ Σιναϊτικὸ μετόχι τοῦ

Ἁγίου Νικολάου. Ὁ Δ. Μαρούλης ἀναφέρει τὸ 1879 ὅτι «Εἷς δὲ τῶν κυ-

ρίων ἐφόρων ἐκαυχήθη ὅτι ἂφ’ ὅτου οἱ ἐκ τοῦ Νοσοκομείου νεκροὶ ἀντὶ
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23. Ἐνθα ἀν. τ. Α΄ 152 ἀριθμός 137 σ. 122-126 ἀριθμ. 56, -73
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νὰ θάπτονται ἐν τῷ κοινῷ Νεκροταφείῷ, θάπτονται κατὰ συμβουλὴ του

εὐθὺς πρὸ τοῦ Νοσοκομείου ἐπὶ τινος ἀδέσποτου τόπου, ὁ τόπος οὕτως

ἐκαλύφθη διὰ τόσων τάφων τῶν ἐκ τοῦ Νοσοκομείου νεκρῶν».

Χριστιανικὸ Νεκροταφεῖο λειτουργοῦσε γιὰ τοὺς φτωχοὺς δυτικὰ

ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη τῶν Σερρῶν, πέραν τοῦ χειμάρρου, βορειότερα τοῦ

ἐργοστασίου γάλακτος, ἀριστερὰ καὶ δίπλα μόλις ἀρχίζουμε τὸν

ἀνηφορικὸ δρόμο γιὰ τὸ χωριὸ Μετόχι. 

Κατὰ τὴ διαμόρφωση τοῦ δρόμου αὐτοῦ ἀποκαλύφτηκαν τάφοι καὶ

κλήθηκα τὸ 1972 ὡς ἔκτακτος ἐπιμελητὴς ἀρχαιοτήτων Σερρῶν νὰ

ἀποφανθῶ γιὰ τοὺς τάφους. Διαπίστωσα ὅτι ἦταν τάφοι τῶν ἀρχῶν τοῦ

20ου αἰώνα ὅπου ἐνταφιάστηκαν κάτοικοι ἀπὸ τὸ δυτικὸ μέρος τῆς

πόλης τῶν Σερρών, πρὶν ἱδρυθεῖ τὸ Β΄ Νεκροταφεῖο τοῦ Δήμου Σερρῶν.

Ἀπὸ τὰ χριστιανικὰ νεκροταφεῖα, ἀναφέρουμε ἐκεῖνα ποὺ βρέθηκαν

στὴ μακροχρόνια ἱστορικὴ ἔρευνα τῶν Σερραίων ἱστορικῶν. Πιθανὸν νὰ

ὑπῆρξαν καὶ ἄλλα νεκροταφεῖα, ἀλλὰ οἱ ἀλλεπάλληλες καταστροφὲς,

πλημμύρες καὶ οἱ πολλὲς προσχώσεις ἐξαφάνισαν τὰ ἴχνη αὐτῶν.

Σκελετοὶ ἀνθρώπων βρέθηκαν καὶ βρίσκονται σὲ πολλὰ μέρη τῆς πόλεως

ἐντὸς τοῦ βαροσίου ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὶς σφαγὲς τῶν κατοίκων ἀπὸ

τοὺς ἐπιτιθεμένους κατὰ καιροὺς στὴν πόλη ἐχθρούς. 

4) χριστιανικοί τάφοι

Οἱ χριστιανοὶ ἀποφεύγουν νὰ τοποθετοῦν κτερίσματα στὸν τάφο

γιὰ νὰ μὴν προκαλοῦν τοὺς τυμβωρύχους. Βρέθηκαν σὲ μερικοὺς τά-

φους μαρτύρων τὰ ὄργανα τοῦ μαρτυρίου τους, σταυροί. ἁλυσίδες, τσιμ-

πίδες κ.λ.π καὶ παιγνίδια σὲ τάφους νηπίων.

Οἱ τάφοι τῶν χριστιανῶν ἦταν ἰδιωτικοὶ καὶ κοινοτικοὶ. Κοινὸ

χαρακτηριστικὸ ἔχουν ὅτι εἶναι σκαμμένοι στὴ γῆ. Ὅπου ὑπῆρχε κατάλ-

ληλο ἔδαφος κατασκεύαζαν ὁλόκληρες ὑπόγειες πολιτεῖες, τίς λεγόμε-

νες κατακόμβες . Οἱ περισσότεροι τάφοι ἦταν ὀρθογώνιοι λάκκοι 2Χ1

σκαμμένοι στὸ ἔδαφος. Γιὰ λόγους ἀσφαλείας, ὅταν δέν

χρησιμοποιοῦσαν φέρετρο, ἔβαζαν στὰ τοιχώματα τοῦ τάφου λίθινες

πλάκες, πλίνθους ἢ ἔκτιζαν τοῖχο. Τοποθετοῦσαν μέσα τή σωρό τοῦ

νεκροῦ και τή σκέπαζαν μὲ μεγάλες πελεκητὲς πλάκες ἢ πλίνθους ὡς

κάλυμμα τοῦ φερέτρου καὶ μετὰ κάλυπταν τόν τάφο με χῶμα. Οἱ μεγάλοι

τάφοι σκάβονταν βαθειά στή γῆ, καὶ ἄλλοτε κτίζονταν θολωτοὶ μὲ πέτρες
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καὶ τοῦβλα. Πάνω ἀπὸ τοὺς τάφους ἔστηναν ἐπιτύμβιους σταυρούς,

στῆλες, κίονες, καὶ ὁλόκληρα κτίσματα, τὰ ὁποῖα μὲ τὸ πέρασμα τῶν

αἰώνων καταστράφηκαν.

Συνήθιζαν νὰ θάβουν τοὺς μάρτυρες στὸ ἅγιο Βῆμα τῶν ναῶν καί

τους κτήτορες στοὺς νάρθηκες. Στὶς αὐλὲς τῶν ναῶν καὶ τῶν

μοναστηριῶν, ἔθαβαν και θάβουν πίσω ἀπό τό Ἅγιο Βῆμα τοὺς μεγάλους

εὐεργέτες,. Τὸ ἀπαγχονισμένο σκήνωμα τοῦ νεομάρτυρα Ἁγίου Νικήτα

ἐνταφιάστηκε στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Μποσταντζίδων στὴν

πλατεία τοῦ Ι.Κ.Α.

Στὴν τελευταία ἀναστήλωση τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων βρέ-

θηκαν στὸ ἅγιο Βῆμα τοῦ ναοῦ τάφοι νεομαρτύρων. Στὴν αὐλὴ ἦταν ἀπὸ

τό 1150 μ.Χ. ἡ λάρνακα τοῦ στρατηγοῦ Ἰωάννου, πού μεταφέρθηκε στὴ

συλλογὴ τῶν βυζαντινῶν ἀρχαιοτήτων. Στὸ βόρειο μακρυναρίκι τοῦ ἴδιου

ναοῦ στο νάρθηκα βρέθηκε ἡ ἐπιτύμβια πλάκα τοῦ ἐπισκόπου Δαφνου-

σίας Χαρίτωνος πού ἀναφέραμε παραπάνω . Στὸ ὑπόγειο τοῦ ναοῦ τοῦ

Ἁγίου Νικολάου τῆς Ἀκρόπολης θάπτονταν οἱ στρατιῶτες τῆς ἐκεῖ

φρουρᾶς. 

Ἡ συνήθεια αὐτὴ καταργήθηκε μὲ τὶς ὑπ’ ἀριθμόν 7791-30-10-1857.

1002-13-12-1874,2158-31-1-1876 ἐγκυκλίους τῆς Συνόδου τῆς

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ μὲ διάταγμα τοῦ κράτους, ἀλλὰ ἡ μακρὰ συ-

νήθεια ἐπικράτησε καὶ παραβιάζει τὶς ἐγκυκλίους καὶ τὸ νόμο πολλὲς

φορὲς. Στο ὑπόγειο τῆς βόρειας πλευράς τοῦ Ἁγίου Βήματος τοῦ

Μητροπολιτικοῦ ναοῦ τῶν Μαγάλων Ταξιαρχών εἶναι ενταφιασμένοι οἱ

ἀεἰμνηστοι Μητροπολίτες Σερρῶν και Νιγρίτης Κωνσταντίνος Μεγκρέλης

(1924-1961) και ὁ Κωνσταντίνος Καρδαμένης (1965-1984) Στο προαύλιο

τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, κατόπιν ἀδείας τῆς Ἀρχαιολογικῆς ‘Υπη-

ρεσίας, ἐνταφιάστηκε στις 8-3-2003, ὁ ἀείμνηστος μητροπολίτης

Σερρῶν και Νιγρίτης Μαξίμος Ξίδας (1984-2003). 

Ὁ ἐνταφιασμὸς τοῦ σώματος σὲ τάφο εἶναι «ὁ μόνος φυσικός,

ὀρθός, ὑγιής, σεμνὸς καὶ φρόνιμος τρόπος ἀποσυνθέσεως τοῦ σώμα-

τος» γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Καλλίνικος25. Τὸ νεκρὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου

ποὺ ἀρχίζει νὰ ἀποσυντίθεται ἀναζητεῖ τὴ γῆ. Ἐναποτίθεται εὐλαβῶς σ’
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αὐτὴ γιὰ νὰ ὑποστεῖ τὶς φυσικοχημικὲς ἐκεῖνες ἀλλοιώσεις σύμφωνα μὲ

τὶς φράσεις τοῦ Κυρίου: «Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου

πέσών εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει. Ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ πολὺν

καρπὸν φέρει» (Ἰωάννου 12, 24). Θάβεται τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ὡς

κόκκος σίτου στη γῆ για νά βλαστήσει, να ἀναστηθεί κατά τή διδασκαλία

του Εὐαγγελίου. 

Πιστεύομε ὅτι τὸ ἐνταφιαζόμενο σῶμα σὰν σπειρόμενος κόκκος

σίτου θὰ ἀναζωοποιηθεῖ στὴ Δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου. Ὁ

Ἀπόστολος Παῦλος γράφει: «Ἀλλ΄ ἐρεῖ τις.Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροὶ ;

ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται; ἄφρον, σὺ ὅ σπείρεις, οὐ ζωοποιεῖται ἐὰν μὴ

ἀποθάνῃ. καὶ ὅ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις, ἀλλὰ

γυμνὸν κόκκον, εἰ τύχοι σίτου ἢ τινὸς τῶν λοιπῶν. Ὁ δὲ Θεὸς αὐτῷ δί-

δωσι σῶμα καθὼς ἠθέλησε». (Κορινθ. Α΄ 15, 35-37).

Ἡ ἐξήγηση τῆς ἀπορίας μας γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ ἐνταφιαζομένου

σώματός μας δίδεται μὲ τὸ παράδειγμα τῶν σπειρομένων σπόρων στὴ

γῆ. Ὅπως ὁ γυμνὸς κόκκος σπόρου ἐνταφιαζόμενος στὴ γῆ πεθαίνει,

διαλύεται καὶ ζωοποιεῖται ἔτσι καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου θαπτόμενο δια-

λύεται, ἀλλ' ὁ Θεὸς θὰ τὸ ζωοποιήσει καὶ θὰ τὸ ἀναστήσει στὴ Δευτέρα

παρουσία.

Ὁ Χριστιανισμὸς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἀπέκρουσε τὴν ταρίχευση καὶ τὴν

καύση τῶν νεκρῶν σωμάτων. Ἀκολούθησε τὰ ἔθιμα τῆς Παλαιᾶς Διαθή-

κης.

Ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας Ἰωσήφ, παρότι ἀπαγορεύονταν ἡ ταφὴ στοὺς

ἐσταυρωμένους, ζήτησε ἀπὸ τὸν Πιλάτο καί ἐνταφίασε τὸ σῶμα τοῦ

Χριστοῦ. 

Ἡ ἀποκάλυψη τῶν ἀναρίθμητων τάφων ἀπὸ τὴν ἀρχαιολογικὴ σκα-

πάνη μᾶς βεβαιώνει ὅτι οἱ περισσότεροι λαοὶ στὸ μεγαλύτερο διάστημα

τῆς ἱστορίας ἐνταφίαζαν καί ἐνταφιάζουν τοὺς νεκροὺς των στή γῆ . Τὸ

θεωροῦσαν καί τό θεωροῦν ἔγκλημα ἀσυγχώρητο νὰ ἐγκαταλείψουν

ἄταφο τὸ νεκρό. Χάρη στὸν ἐνταφιασμὸ διασώθηκαν οἱ ἄπειροι τάφοι

μὲ τά χαριτόβρυτα εὐωδιάζοντα καὶ θαυματουργοῦντα ἱερὰ λείψανα

μαρτύρων καὶ ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἀναμοχλεύεται κατὰ καιροὺς καί πάλιν τὸ θέμα τῆς καύσης τῶν

νεκρῶν, ἀλλὰ ἡ λαϊκὴ παράδοση ἐνταφιασμοῦ 20 αἰώνων τῶν

χριστιανῶν καὶ ἡ τοποθέτηση τῆς Ἐκκλησίας σύμ-φωνα μὲ τὰ χωρία τῆς
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Ἁγίας Γραφῆς, ποὺ ἀναφέραμε, δὲν ἀφήνουν περιθώριο γιὰ ἀλλαγὴ

τοῦ ἐνταφιασμοῦ σὲ καύση, ψήνοντας τὸ νεκρό. 

Ἡ Ἐκκλησία δὲ δεσμεύει τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου στὸ θέμα

αὐτό, ἀλλὰ διατυπώνει καθαρὰ ὅτι ἡ καύση τῶν νεκρῶν ἀντίκειται στὶς

βασικές της διδασκαλίες, στὸ πιστεύω της καὶ στὴ χριστιανικὴ ὀρθόδοξη

παράδοση τῶν 20 αἰώνων. Τελεῖ τὴν ἐπικήδειο ἀκολουθία μόνο στοὺς

ἐνταφιαζομένους, πού ἀνταποκρίνονται στὸ περιεχόμενο τῆς διδασκα-

λίας της. 

Ἡ πολιτεία, παρασυρομένη ἀπό μερικούς ἀντιεκκλησιαστικούς πο-

λιτικούς καί δημοσιογράφους σνομπιστές μπορεῖ νά ἀποφασίσει δικούς

της τρόπους γιά τό θέμα τῆς καταστροφῆς τῶν νεκρῶν σωμάτων, ἀλλὰ

θὰ διχάσει τὸ λαό, διότι θὰ ἐναντιωθεῖ στὸ καθιερωμένο ὀρθόδοξο

ἑλληνικό ἔθιμο δεκάδων αἰώνων. Μπορεῖ σὲ ἄλλες περιπτώσεις νὰ

ἐπιβάλεται ἡ πολτεία καί νά στερεῖ τοὺς ζῶντες ἀπὸ ὁρισμένα αἰώνια

ἔθιμα και παραδόσεις μὲ διατάγματα καὶ νόμους, ἀλλὰ δέν ἔχει τό δι-

καίωμα, ἐξ αἰτίας τῶν σνομπιστῶν, να στερήσει ἀπό τοὺς

ἑτοιμοθάνατους τὴν τελευταία ἐπιθυμία τῆς ζωῆς των νὰ ταφοῦν σύμ-

φωνα μὲ τήν μακρά παράδοση ταφῆς τῶν προπατόρων των κοντὰ

στοὺς προγόνους τους. Ἐάν καίγονταν οἱ νεκροί δεν θα ὑπῆρχαν τάφοι

γιά νά ἐκδηλώνουν οἱ ζῶντες τήν ἔμπρακτη ἀγάπη και τό συναισθηματι-

σμό τους προς τον προσφιλή τους νεκρό με την περιποίηση, τη διακό-

σμηση τοῦ τάφου και τα μνημόσυνα πάνω σ’ αὐτόν. Οἱ ζῶντες με

νοσταλγία ἐπισκέπτονται τακτικά τους τάφους τῶν προσφιλών των

νεκρῶν και ἐκδηλώνουν τά συναισθήματά τῆς ἀγάπης καιί τοῦ σεβασμοῦ

προς αὐτούς. Νιώθουν ἀνακούφηση ὅταν κάθονται δίπλα από τους τά-

φους των και εκδηλώνουν τά συναισθήματά τους. Ρωτήστε τους χαρο-

καμένους γονεῖς τί νιώθουν ὅταν βρίσκονται δίπλα ἀπό τόν τάφο τοῦ

νεκρού παιδιοῦ τους καί τί θά νιώσουν ἄν τούς τόν εξαφανίσετε. 

IV. ΤουρΚιΚα ΝΕΚροΤαΦΕIα

Στὴν τουρκοκρατία οἱ Σερραϊκὲς κοινότητες τῶν Ἑλλήνων, Τούρκων καὶ

Ἑβραίων χρησιμοποιοῦσαν στὶς Σέρρες ξεχωριστὰ νεκροταφεῖα.

Τά τουρκικά ἦταν: 

1) Τὸ Γαζὶ Μαζαρλαρὶ ἤ κουμπέδες. Βρίσκονταν στο προαύλιο τοῦ

τζαμιοῦ τοῦ Ἀχμὲτ Πασᾶ (Ἁγίας Σοφίας). Τό νεκροταφεῖο δημιουργήθηκε
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πρό τοῦ 1492 μ. Χ. Σ’ αὐτό θάφτηκαν οἱ πρῶτοι κατακτητές τῆς πόλεως

Σερρῶν καί στή συνέχεια οἱ ἄρχοντες, οἱ ἀγάδες, οἱ πασάδες, καί οἱ με-

γάλοι τσιφλικοῦχοι Τοῦρκοι, πού ἐξουσίαζαν ὅλον τόν κάμπο τῶν Σερρῶν.

Σώζονται ὑπολείμματα τοῦ μαυσωλείου τῶν ἀξιωματούχων κατακτητῶν

τῶν Σερρῶν καί πολλῶν ἄλλων μεταγενεστέρων. Στόν περίβολο τῶν

Μαυσωλείων τῶν Νικητῶν θάφτηκε καί ὁ διοικητής τῶν Σερρῶν Ἰσμαὴλ

μπέης στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα26.

2) Ὀρτὰ Μεζαρλίκ. Ἦταν τὸ κεντρικὸ νεκροταφεῖο τῶν Τούρκων. Βρί-

σκονταν κοντὰ στὴν πλατεία Ἀτ παζάρ, ἐκεῖ ποὺ ἑνώνονται οἱ ὁδοὶ Βενι-

ζέλου -Μαυροκορδάτου καί Μιαούλη - 29 Ἰουνίου. Στὸ νεκροταφεῖο αὐτὸ

θάφτηκε ὁ διαπρεπὴς νομομαθὴς καὶ στρατοδίκης Σεΐχης Μπεντρεντὶν,

ποὺ διακήρυξε τὴν ἀκτημοσύνη τῶν Ἰσλαμιστῶν. Θέλησε μὲ

ἐπανάσταση νὰ τὴν ἐφαρμόσει καί ἀναστάτωσε ὅλην τήν Ὀθωμανική

αὐτοκρατορία. Καταδιώχτηκε ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ σουλτάνου

Μεχμὲτ Α΄ καὶ πιάστηκε μὲ δόλο ἀπὸ τὸν Μπαγιαζὴτ πασσὰ στὴ Βροντοῦ.

Δικάστηκε σὲ θάνατο καὶ τὸν ἀπαγχόνισαν στὴν ἀγορὰ Ἂτ Παζάρ τῶν

Σερρῶν. Ὁ τάφος του ἦταν ἕνα τετράγωνο οἰκοδόμημα μὲ

πυραμιδοειδῆ κορυφή. Στὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν, μετέφεραν τὰ

ὀστὰ του στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἂν παρέμενε ὁ τάφος του στὶς Σέρ-

ρες, θὰ γίνονταν προσκύνημα τῶν Ἰσλαμιστῶν. Θὰ ἐπισκέπτονταν τὴν

πόλη τῶν Σερρῶν πολλοὶ Μουσουλμάνοι και θα α’ποτελοῦσε ἕνα πόλο

ἕλξεως τουριστῶν στην πόλη τῶν Σερρῶν .Ἀναφέρεται ἡ βιογραφία τοῦ

Μπεντρεντίν στήν ὑποσημείωση27.
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26. Γ. Καφταντζή Ἱστορία της πόλεως και ταῆς περιφερείας Σερρῶν τ.Γ΄σ.298. Π. Παπαγε-

ωργίου ἔθ. ἀν. σ.69. Π. Πέννα Ἱστορία ταῶν Σερρῶν σ. 517.

27. Ὁ Μπεντρεντὶν Σιμαβνάογλου προέρχονταν ἀπὸ ἑλληνίδα μητέρα καὶ ἀπὸ Ἑβραῖο πα-

τέρα, ποὺ ἦταν δικαστὴς στὴ Θράκη. Μορφώθηκε πάρα πολὺ καὶ ἐπισκέφτηκε ὅλα τὰ

Ἰσλαμικὰ πολιτιστικὰ κέντρα. Ἔγινε μέγας καὶ σοφὸς στρατοδίκης, διάσημος νομικὸς καὶ

φιλόσοφος μὲ πάρα πολὺ μεγάλη εὐρυμάθεια ὅπως ἀποδεικνύουν τὰ πολυάριθμα

συγγράματά του. Ἐπιδόθηκε μὲ ἐπιτυχία στὶς θεολογικὲς σπουδὲς τοῦ Ἰσλὰμ καὶ ἵδρυσε

ἕνα νέο θρησκευτικὸ Μωαμεθανικὸ δόγμα μὲ νέες προπαγανδιστικὲς κοινωνικὲς ἰδέες

γιὰ ἀκτημοσύνη, κοινοκτημοσύνη καὶ ὁλοκληρωτικὴ συναδέλφωση μὲ τοὺς Χριστια-

νούς. Ἀπέκτησε πολλοὺς ὀπαδοὺς ποὺ πίστευαν ὅτι ἔπρεπε νὰ ἔχουν ἐκτὸς ἀπὸ τὶς

γυναῖκες ὅλα τὰ ἄλλα κοινὰ ἤτοι τροφές, ἐνδύματα, ζῶα γιὰ ὄργωμα, σπίτια, μὲ σύνθημα

«Ἐγὼ τὸν σὸν οἶκον ὡς ἐμόν, σὺ δὲ τὸν ἐμὸν ὡς σόν, πλὴν τοῦ θηλέως μέρους».



3) Ἀρναοὺτ Μεζαρλίκ. Βρίσκονταν στὴν κορυφὴ τῆς Καλλιθέας, κοντὰ

στὴ σημερινὴ δεξαμενὴ ὑδρεύσεως τῆς πόλεως, βορείως τοῦ Ἑβραϊκοῦ

νεκροταφείου, Σ’ αὐτό τό νεκροταφεῖο ἔγινε ἡ ἐντυπωσιακή μεγαλο-

πρεπής πολυτελής ὁμαδική κηδεία, με την παρουσία τῶν επισήμων

τουρκικῶν ἀρχῶν της πόλεως και τῆς τουρκικῆς στρατιωτικῆς μουσικῆς

στις 15 Ἰουλίου 1907, τῶν 35 Τούρκων ἀξιωματικῶν και ὁπλιτῶν, που φο-

νεύθηκαν στή μάχη τῆς Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν ἀπό τό πανταμελές

ἀντάρτικο σῶμα τοῦ Καπετάν Μητρούση, που πολέμησε πολλές ὧρες

ἀπό το κωδωνοστάσιο του ναοῦ. 
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Ἐπίσης πίστευαν πὼς «οὐκ ἔστι ……. Σωθῆναι τῶν ἁπάντων εἰμὶ ἐν τὴ Ὁμονοία τῆς πί-

στεως τῶν Χριστιανῶν» Ἀπέκτησε πολλούς ὀπαδοὺς ἀπὸ τὶς τάξεις τῶν χωρικῶν. Εἶχε

προσελκύσει ἕνα μουσουλμανικὸ τάγμα μοναχῶν, τοὺς Μπεχτασίδες ποὺ εἶχαν μία

πίστη πανθεϊσμοῦ μὲ πολλὲς παρεκκλίσεις ἀπὸ τὸν Μωαμεθανισμὸ καὶ μὲ αὐτοὺς

προσπαθοῦσε νὰ προσηλυτίσει στὸ Μωαμεθανισμὸ πολλοὺς Χριστιανούς. Ἦταν ἕνα

πολιτικὸ κίνημα ἐπικρατήσεως τοῦ Μπαντρεντὶν μὲ θρησκευτικὸ πρόσχημα ποὺ βασί-

στηκε στὸν φανατισμὸ τῶν Δερβίσηδων (Τούρκων Μωαμεθανῶν μοναχῶν) τῶν

ὁποίων ἀρχηγὸς ἦταν ὁ ἀρνησίθρησκος Ἰουδαῖος Τορλὰκ Χοὺ Κεμαλί.

Ὁ Μπεντρεντὶν, ὅταν νικήθηκε ὁ Μουσὰ, συνελήφθη καὶ φυλακίστηκε ἀπὸ τὸ Μωάμεθ

Α΄ στὴ Νίκαια, ἀλλὰ δραπέτευσε καὶ μὲ πολλὰ Τουρκικὰ καὶ Χριστιανικὰ στρατεύματα

εἰσέβαλε ἀπὸ τὴ Βουλγαρία καὶ ἔφτασε στὴ Θεσσαλονίκη. Ἡ ἐπανάσταση γενικεύτηκε

σ΄ ὅλη τὴν Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, διότι ἦταν τὸ σοβαρότερο ἐσωτερικὸ πρόβλημα

τῆς ἐποχῆς. Τὸ Ὀθωμανικὸ κράτος εἶχε ὡς σύνθημα καὶ ἰδεολογία τὸν ἱερὸ πόλεμο

ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν, ἐνῶ ἡ ἐπανάσταση τοῦ Μπεντρεντὶν ἐπέβαλε μὲ τὴ βία τὴ

θεωρία τῆς συναδέλφωσης μὲ τοὺς Χριστιανοὺς καὶ κήρυττε ὅτι ὅποιος Μωαμεθανὸς

πεῖ ὅτι δὲν ὑπάρχει εὐσεβὴς χριστιανὸς αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀσεβής. 

Γί΄ αὐτὸ ἀκριβῶς διεξήχθησὰν πεισματώδεις ἀγώνες σὲ πολλὰ μέρη μὲ πολλὲς νίκες

τῶν ἐπαναστατῶν. Ἔξω ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη ἔγινε μάχη ἀλλὰ νικήθηκαν οἱ

ἐπαναστάτες καὶ ὀπισθοχώρησαν πρὸς τὶς Σέρρες ὅπου τελικὰ φαίνεται ὅτι καταπνί-

γηκε ἡ ἐπανάσταση τῆς περιοχῆς τῆς Εὐρώπης. Ὁ Μουσταφὰ καὶ ὁ Τζουνεὶτ βρέθηκαν

ὡς ὅμηροι στοὺς Βυζαντινοὺς ἐνῶ ὁ ἀρχηγὸς τοῦ κινήματος Μπεντρεντὶν, ἐνῶ

ἀμυνόταν στὸ νομὸ Σερρῶν πιάστηκε αἰχμάλωτος καὶ κρεμάστηκε ὡς προδότης ἐδῶ

στὶς Σέρρες στὶς 18 Δεκεμβρίου τοῦ 1416.

Ὁ τάφος τοῦ σοφοῦ αὐτοῦ στρατοδίκη μὲ τὰ πολλὰ συγγράμματα ἦταν στο Κεντρικὸ

τουρκικὸ νεκροτσφεῖο τοῦ Ὀρτᾶ Μεζαρλὶκ στὴ Κάτω Καμενίκια καὶ σωζόταν μέχρι τὸ

1920. Ο Babinger στὸ περιοδικὸ “Islam” ΙΑ΄ τόμος 1921 σέλ. 1-106, ἀναφέρει ὅτι τὰ

ὀστὰ τοῦ Μπεντρεντὶν μεταφέρθηκαν, ὅταν ἔγινε ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν στὴν

Κωνσταντινούπολη. Ἴδε καί Γ. Καφταντζή { Ιστορία τῆς πόλεως και τῆς περιφερείας

Σερρῶν τόμος Γ΄183-186.



4) Τουρκικό νεκροταφεῖο ὑπῆρχε καί στήν περιοχὴ τοῦ συνοικισμοῦ

Καντακονόζι μεταξὺ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κρυονερίτη καὶ τοῦ

ρεύματος τοῦ μετοχιοῦ τῆς Παναγίας Ἡλιόκαλης.

5) Τουρκικὸ Νεκροταφεῖο ὑπῆρχε καί στήν περιοχή τοῦ συνοικισμοῦ

Ἀλημπέκηκιοϊ. Λέγεται ὅτι ἕνα μέρος τοῦ οἰκοπέδου τοῦ ναοῦ τῶν Τεσ-

σαράκοντα Μαρτύρων ἦταν κάποτε τουρκικό νεκροταφεῖο. 

V. ΕΒραΪΚα ΝΕΚροΤαΦΕIα

Οἱ  Ἑβραῖοι διατηροῦσαν τὰ ἔθιμα τῆς ταφῆς τῶν νεκρῶν τῆς

Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ τοῦ Ταλμοὺδ, σ ὁποιαδήποτε χώρα καὶ ἂν ζοῦσαν.

Πενθοῦσαν, ἔκλαιγαν, νήστευαν, ἔβαζαν σάκους μὲ στάκτη στὸ κεφάλι

καί διένεμαν ἄρτους γιὰ παρηγοριὰ τοῦ νεκροῦ. Εἶχαν ὡς ἀρχὴ τὰ γρα-

φόμενα τῆς Σοφίας Σειρὰχ 7, 33 «Ἐπὶ νεκρῷ μὴ ἀποκωλύσεις χάριν» δη-

λαδή καί πρός τό νεκρόν ἀκόμη νά δείξεις ἔλεος28. 

Tὸ Ἑβραϊκὸ νεκροταφεῖο βρίσκονταν δίπλα ἀπὸ τὴ δεξαμενὴ

ὑδρεύσεως τῆς πόλης Σερρῶν καί νοτίως τοῦ Τουρκικοῦ νεκροταφείου,

στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου Μπαϊρ μαχαλεσὶ, στή σημερινή Καλλιθέα, Σώζον-

ταν πρὸ δεκαετίας τάφοι Ἑβραίων μὲ ἐνεπίγραφες ἐπιτύμβιες πλάκες.

Οἱ  Ἑβραῖοι κατοικοῦσαν στό συνοικισμό Ἀραμπατζή μαχαλά, στά λε-

γόμενα Ἑβραίικα, στην περιοχή τοῦ 6ου Δημοτικοῦ Σχολείου, πού ἦταν τό

Σχολεῖο τῶν Ἑβραίων. 

VI. TO α΄ ΝΕΚροΤαΦΕιο, ΚοιμΗΤΗριο ΣΕρρΩΝ

1) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

α) Ἱστορία και περιγραφή τοῦ ναοῦ 

Ὁ ναὸς μὲ τὸ Α΄ Νεκροταφεῖο Σερρῶν βρίσκονται ἀνατολικὰ τῶν

Σερρῶν στὸ συνοικισμὸ Καντακονόζι πλησίον τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας

Ἡλιόκαλης. Ἡ περιοχὴ αὐτὴ φαίνεται ὅτι ἀνῆκε στὴ Μονὴ τῆς Ἡλεοκάλλεως

τῆς ὑπαγομένης στὴ μονὴ τῆς Εἰκοσιφοίνισσας τοῦ Παγγαίου.
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28. Α΄ Βασιλ.31, 13. Β΄ Βασιλ. 1, 12. ] Ιερε 6,7. Νεεμίας 9, 1-3 καί Σοφία Σειράχ 7,33.

29. Δ. Μαρούλη. Το ἔργο τῶν ἐχθρῶν μου... Σέρρες 1879 σ. 51



Τὸ νεκροταφεῖο δημιουργήθηκε μὲ τὴν πρωτοβουλία τῶν χριστιανῶν

τῆς συντεχνίας τῶν ἐμπόρων (τσαρτσίδων) τῆς πόλεως Σερρῶν στὸ

τελευταῖο τέταρτο τοῦ 19ου αἰώνα. Τό 1879 τὴ διαχείριση τοῦ Νεκροτα-

φείου τήν εἶχε ὁ Ι. Παπαμαρκίδης πού ἀναφέρεται στὴν παρακάτω

κτητορικὴ πλάκα τοῦ Κοιμητηριακοῦ ναοῦ29:

«ΤΟΝ - ΝΑΟΝ ΤΟΝΔΕ - ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ -ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟ-

ΛΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΙΩΑΝ-

ΝΟΥ ΠΑΠΑΜΑΡΚΙΔΟΥ - ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΣΙΑΡΤΣΙΔΩΝ - ΚΑΙ -

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΙΔΗΣ - ΙΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗ - ΙΔΡΥΣΑΝΤΕΣ- ΤΟΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-

ΤΗΡΙΟΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΟΡΘΟΔ. ΚΟΙΝΟΤ ΣΕΡΡΩΝ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ – ΕΝΕΘΗΚΑΝ».

[οἱ παῦλες σημειώνουν τίς σειρές τοῦ επιγγράμματος]

Ὁ ναὸς κτίστηκε τὸ 1888 μὲ τὴν πρωτοβουλία, τὴν ἐπιμέλεια καὶ μὲ

δαπάνες τοῦ Ἰωάννου Παπαμαρκίδη καὶ τῆς συντεχνίας τῶν παλαιῶν

ἐμπόρων Σερρῶν. Βραδύτερον ἀνατέθηκε ἡ διαχείριση τοῦ ναοῦ στὰ

ἐκπαιδευτήρια τῆς Ἑλληνικῆς ὀρθόδοξης κοινότητας Σερρῶν30. 

Εἶναι λιθόκτιστος, μονόκλιτος, μονόχωρος μὲ ἡμιθόλιο καὶ μικρὸ

τροῦλο πάνω σ αὐτὸν. Ὁλόκληρος ἡ βάση τοῦ θόλου προεξέχει τετρά-

γωνος στὴν ὀροφὴ καὶ τὴς δίδει ἕνα ἰδιόμορφο σχῆμα. Τίς χωρίζει σὲ

τρία μέρη στὶς δυὸ ἀκραῖες καμάρες καὶ στὴν προεξοχὴ τοῦ θόλου.

Εἰκόνα: 2,3 (βλ. παράρτημα).

Οἱ ἐσωτερικὲς διαστάσεις τοῦ κυρίως ναοῦ εἶναι 10 Χ7,50 μ. καὶ τοῦ

ἁγίου Βήματος 2,80Χ7,50 μ. Οἱ τοῖχοι ἔχουν φάρδος ἄνω τοῦ ἑνὸς μέ-

τρου, μὲ πρόσθετα ἐφαπτόμενα τόξα στὰ ἄκρα, γιὰ νὰ στηρίζουν τὴ

θολωτὴ κτιστή στέγη. Ἡ ὁλοκληρωτικὴ στεγανοποίηση τῆς στέγης πραγ-

ματοποιήθηκε τὸ 1984 μὲ νέα ἐπίστρωση τσιμεντοκονιάματος μὲ

πλέγμα σιδήρου καὶ μὲ ἐπικεράμωση. Ἡ ἡμίκυκλη κόγχη του κτισμένη

ἐξωτερικὰ μὲ κυβόλιθους σχηματίζει τρία ἀβαθή ἁψιδώματα. Στὸ μεσαῖο

εἶναι τὸ παράθυρο. Ὁ τροῦλος του εἶναι μικρός, μὲ ἕξ παράθυρα. Τό

κωδωνοστάσιο ὑψώνεται στή δυτική ἄκρη τῆς στέγης τοῦ ναοῦ. Εἶναι

πολύ ἁπλό μέ δύο καμπάνες. Ἡ μικρότερη, τῶν πενήντα κιλῶν,
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30. Ἐξωτερικά στό ἀέτωμα, πίσω στήν κόγχη τοῦ Ἁγίου Βήματος εἶναι ἐντοιχισμένη μιά τρί-

γωνη μαρμάρινη πλάκα μέ ἀνάγλυφο σταυρό στήν κορυφή καί μέ ἀναγεγραμμένη τή

χρονολογία τῆς ἀνέγερσης τοῦ ναοῦ τό 1888. Τρεῖς ἀνάγλυφες πλάκες μέ σταυρούς

εἶναι ἐντοιχισμένες πάνω ἀπό τά σχηματισμένα ἐξωτερικά τόξα τῆς κόγχης.



ἀγοράστηκε καί ποθετήθηκε τό 2008 κατόπιν ἐπισκευῆς καί ἐνισχύσεως

τοῦ κωδωνοστασίου.

Ὁ ναὸς φωτίζεται ἀπὸ ἑπτὰ ὀρθογώνια παράθυρα( διαστ. 1,70Χ1).

Ὑπάρχουν ἀνὰ δυὸ παράθυρα στοὺς τρεῖς τοίχους καὶ ἕνα στὴν κόγχη

τοῦ ἁγίου Βήματος. Ψηλὰ, κοντά στήν ὀροφή, στὸ μέσον τῶν τοίχων τῶν

τριῶν πλευρῶν ὑπάρχουνν τρεῖς στρογγυλοὶ φεγγίτες. Κλείστηκαν ὅμως

αφ’ ἑνός μέν γιὰ λόγους ἀσφαλείας, ἐπειδή προσπάθησαν ἀπό αὐτούς

νά εἰσέλθουν στό ναό ἱερόσυλοι καὶ ἀφ’ ἑτέρου γιὰ νὰ ἁγιογραφήσουν

ὁλοκληρωμένες παραστάσεις στοὺς ἐσωτερικούς χώρους τοῦ ναοῦ.

Ἔκλεισαν τὸ βόρειο καὶ τὸ νότιο φεγγίτη καὶ ἄφησαν μόνο τοῦ Ἁγίου Βή-

ματος. 

Οἱ εἴσοδοι τοῦ ναοῦ δυτικὰ (διασ. 2,70Χ1,37) καὶ νότια (2,10Χ0Χ0,90.)

ἔχουν σιδερένιες πόρτες καὶ τοξωτὰ ὑπέρθυρα μὲ παραστάδες ἀπὸ

καφὲ μάρμαρο.

Εἰκόνα: 4 (βλ. παράρτημα). Τὸ δάπεδό του ἦταν στρωμένο μὲ μεγά-

λες ἀνεπεξέργαστες πλάκες ἀλλὰ καλύφθηκε μὲ μωσαϊκὸ τὸ 1984. Γυ-

ναικωνίτης δὲν ὑπάρχει.

Τὸ ξυλόγλυπτο ψηλό, μέχρι τὴν ὀροφή, τέμπλο του τοποθετήθηκε τὸ

1888. 

Πρόσθετος (διαστ. 15,60Χ 3,10.μ ) εἶναι ὁ νάρθηκας σὲ σχῆμα Π.

Ἦταν κεραμοσκεπής σὰν χαγιάτι, ἀλλὰ διαβρώθηκε καὶ ἀντικαταστάθηκε

μὲ πλάκα μπετόν ἀπὸ τὸ Δῆμο Σερρῶν τὸ 1965. Τοποθετήθηκε ἔγχρωμη

τζαμαρία καὶ περιφράχθηκε τὸ 1984. Στὸ νάρθηκα τοποθετήθηκαν τὰ

προσκυνητάρια καὶ τὰ κηροστάσια μανουάλια. Τοποθετήθηκαν ὡραῖοι

ξύλινοι πάγκοι γιὰ τοὺς ἐκκλησιαζομένους. Ἀφαιρέθηκαν ἐξωτερικὰ οἱ

σουβάδες ἀπὸ τὶς γωνίες τῶν τοίχων καὶ τῆς κόγχης τοῦ Βήματος καὶ

ἀποκαλύφτηκαν τὰ διακοσμητικὰ ἀρχιτεκτονικὰ σημεῖα τοῦ ναοῦ.

Ἐξωραΐστηκε ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ ὁ ναός.

Ἀντικαταστάθηκαν τὰ παλαιὰ ξύλινα ἀνεπεξέργαστα ἔπιπλα τοῦ

ναοῦ, στασίδια, καθίσματα, δεσποτικὸς θρόνος καὶ ἀναλόγιο μὲ σύγ-

χρονα ξυλόγλυπτα. Ἀντικαταστάθηκαν οἱ κρυστάλλινοι πολυέλαιοι μὲ με-

γαλύτερους ἐπίχρυσους. Ή ἐγκατάσταση τῆς κεντρικῆς θέρμανσης

τοποθετήθηκε κατόπιν μειοδοτικῆς δημοπρασίας μέ τήν ὑπ αριθμό 5/2-

9-1992 πράξη τῆς Ἐκκλησατικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ναοῦ.
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β) Εἰκονογραφία τοῦ ναοῦ

i) οἱ φορητές εἰκόνες τοῦ ναοῦ 

Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου (διαστ. 1,30Χ0,70) ἔχουν ἁπαλὰ ἀνοικτὰ

χρώματα καὶ φέρουν τὴν ὑπογραφὴ τοῦ ἁγιογράφου Ἰωάννου Καλλι-

πολίτου καὶ τὴ χρονολογία 1888. Εἰκόνα: 5 (βλ. παράρτημα). 

Αὐτὲς εἶναι: 1) Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου. 2) Οἱ Ἅγιοι Κωνσταντῖνος

καὶ Ἑλένη, 3) Παναγία Βρεφοκρατοῦσα (ὁλόσωμη), 4) Ὁ Κύριος ἡμῶν

Ἰησοῦς Χριστός, 5) Ἰωάννης Πρόδρομος. 6) Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. 

Στὰ παραπόρτια τοῦ ἁγίου Βήματος εἰκονίζονται ὁλόσωμοι οἱ

ἀρχάγγελοι Γαβριὴλ καὶ Μιχαήλ. 

Κάτω ἀπό αὐτές τίς εἰκόνες καί μέσα σὲ ρομβοειδὲς πλαίσιο,

εἰκονίζονται: 1) Ὁ Ἰησοῦς περιπατῶν στὰ κύματα τῆς λίμνης Τιβεριάδος,

2) Οἱ ἅγιοι Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη, 3) Ἡ ἁγία Οἰκογένεια. 4) Ἡ συνάν-

τηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τὸν Ἰωάννη Πρόδρομο. 5) Ἡ συνομιλία τοῦ

Ἰησοῦ μὲ τή Σαμαρείτιδα. Ἄλλες δεκατρεῖς παλαιὲς φορητὲς μικρὲς

εἰκόνες εἶναι ἀνηρτημένες ψηλὰ στὸ τέμπλο. Εἰκόνα: 6 (βλ. παράρτημα). 

ii) Ἡ τοιχογραφία τοῦ ναοῦ

Οἱ παλαιότερες τοιχογραφίες στὴν κόγχη τοῦ ἁγίου Βήματος εἶναι:

Ἡ Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν ἄνω καὶ κάτω οἱ Ἅγιοι: Μ. Βασίλειος, Γρηγό-

ριος ὁ Θεολόγος, Ἰωάννης Χρυσόστομος καὶ Σπυρίδων. Στὸν τροῦλο

εἶναι ὁ Παντοκράτορας. Οἱ εἰκόνες τῆς κόγχης τοῦ Ἁγίου Βήματος

ἁγιογραφήθηκαν «εἰς Μνήμην πρεσβυτέρας Μαριγούδας καὶ

Ἀλεξάνδρου Μιχαὴλ Ἰωσὴφ» ἀπὸ τοὺς Κ. Κωτικώστα καὶ Ἰωάννη  Γιαννα-

κούδη τὸ 1967. Αὐτές, λόγω τῆς ὑγρασίας τοῦ τοίχου καταστράφηκαν καὶ

ἐπιδιορθώθηκαν τὸ 1995.

Ὁ ὑπόλοιπος ναὸς ἁγιογραφήθηκε ἀπὸ τὸν ἁγιογραφικὸ οἶκο

Ἀδελφῶν Βλάχου καὶ Ἀντωνίου Λαδιᾶ κατὰ τὰ ἔτη 1985- 1995 ὡς ἑξῆς: 

Στὴν κάτω σειρὰ τοῦ νότιου τοίχου τοῦ κυρίως ναοῦ εἰκονίζονται οἱ

ἅγιοι: Τίμιος Πρό-δρομος, Νικόλαος, Σπυρίδων, Θεράπων, Ἰωάννης Δα-

μασκηνός, Χαράλαμπος, Γεώργιος, Δημήτριος, Νέστωρ, Θεόδωρος, Μά-

ξιμος ὁμολογητής, Νεομάρτυς Νικήτας, Ἀντώνιος, Ἰωάννης ὁ Ρῶσος,

Κοσμᾶς, Στυλιανός.

Στὸ δυτικὸ τοῖχο εἰκονίζονται οἱ ἅγιοι: Παντελεήμονας, Στέφανος ὁ

νέος, Φανούριος, Μάρτυς Ἀνδρέας, Ἀπόστολος Παῦλος, Ἅγγελοι
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Γαβριὴλ καὶ Μιχαήλ, ὁ Ἰησοῦς καὶ ὁ ἀπόστολος Πέτρος. 

Συνεχίζουν οἱ ἁγίες: Χριστίνα, Εἰρήνη, Πελαγία, Μαργαρίτα, Βαρβάρα,

Θεοδώρα, Σοφία μὲ τὶς τρεῖς κόρες τῆς Ἐλπίδα, Πίστη καὶ Ἀγάπη, Μαρίνα,

Νίνα, Ζωή, Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη, Αἰκατερίνη, Κυριακή, Παρασκευή,

Φωτεινή. 

Ἐντὸς τοῦ ἁγίου Βήματος εἰκονίζονται οἱ ἅγιοι: Ἰωάννης Ἐλεήμων,

Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων, Βλάσιος, Πολύκαρπος, Γρηγόριος Νύσσης, Γρη-

γόριος Παλαμᾶς, Διονύσιος, Φώτιος, Νικηφόρος, Διονύσιος, Ἐλευθέριος,

Ἀνδρέας Κρήτης, Ἀλέξανδρος Κων/πόλεως, Κύριλλος, Ἰγνάτιος.

Στὴ δεύτερη πάνω σειρὰ τοῦ νότιου τοίχου, εἰκονίζονται οἱ σύνθετες

παραστάσεις: Σταύρωση τοῦ Κυρίου καὶ Εἶδε ὁ τόπος ὅπου ἔκειτο ὁ Κύ-

ριος. Δυτικὰ εἰκονίζονται: Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου καὶ βόρεια οἱ

Νεοφανεῖς Μάρτυρες τῆς Λέσβου καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Εἰκόνα: 7

(βλ. παράρτημα).

Στὴν ὀροφὴ τοῦ Ἁγίου Βήματος εἰκονίζονται: Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θε-

οτόκου, ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου καὶ ἡ Ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ Ἰαείρου.

Σὲ ἀνάμνηση τῆς ἁγιογραφήσεως τοῦ ναοῦ ἀναγινώσκουμε

ἀριστερά τῆς πλαϊνῆς εἰσόδου τὰ παρακάτω: «Εἰς δόξαν Θεοῦ. Ὁ ἱερὸς

οὗτος ναὸς τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ  Ἑλένης ἀνιστορήθη κατὰ τὰ ἔτη΄

1985-1995 ὑπὸ ἁγιογραφικοῦ οἴκου ἀδελφῶν Βλάχου καὶ Ἀντωνίου

Λαδιᾶ - Εὐλογία καὶ ἐποπτεία σέβ. Μητροπολίτη Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ. κ.

Μάξιμου- Ἐπιστασία τοῦ οἴκου. Χαραλάμπους Ἀναστασιάδη, προέδρου

τῆς Διοικητικῆς καὶ Διαχειριστικῆς ἐπιτροπῆς, συνεργούντων αὐτῷ τῶν

Βασιλείου Γκαρέτσα, Χρήστου Χατζῆ Ἀϊβάζη, Γεωργίου Τζανή, Ἀνδρέου

Δράκογλου, Ἀποστόλου Σταματιάδου καὶ Β. Κοντσογιάννη, μελῶν αὐτῆς

Ἀναλώμασι καὶ δαπάνες εὐσεβῶν Σερραίων, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν τῇ βίβλῳ

ζωῆς».

γ) Βιογραφία τοῦ κτήτορα τοῦ ναοῦ Ἰωάννη Παπαμαρκίδη

Ὁ Ἰωάννης Παπαμαρκίδης ἦταν παντρεμένος μὲ τὴν ἀδελφὴ τοῦ

Ἐμμανουὴλ Θεοδωρίδη, τὴ Θεοπέμπτη. Σώζεται ὁ τάφος της πίσω ἀπὸ

τὸ ἅγιο βῆμα τοῦ κοιμητηριακοῦ ναοῦ τοῦ νεκροταφείου. 

Ἦταν ἁπλὸς ἄνθρωπος καὶ μέτριας μορφώσεως. Διακρίνονταν

μόνο ὡς ἔμπορος. Στὰ χρόνια τῶν διενέξεων τσορμπατζήδων καὶ τσιπλά-

κηδων ἀναμείχθηκε στὴ διοίκηση τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας Σερρῶν σ’
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ὅλους τούς τομεῖς. Ἀναφέρεται ὡς ἀντίπαλος πολλὲς φορὲς στὸ ἔργο

τοῦ Δημητρίου Μαρούλη «Τὰ ἔργα τῶν ἐχθρῶν μου καὶ τὸ ἔργο μου

ἐνεστῶτος καὶ μέλλοντος». Χαρακτηρίζεται ὡς ἀνώτερος καὶ νοημονέ-

στερος τῶν ἄλλων συνεργατῶν του, ἀλλὰ καὶ ὡς πολυάσχολος καὶ

ἀκατάστατος στὰ Κοινοτικὰ πράγματα τῶν Σερρῶν. Στὰ τέλη τῆς δεκαετίας

τοῦ 1870 «ἕνεκα τῆς ἀποσύρσεως πάντων τῶν ἱκανῶν καὶ χρησίμων

πολιτῶν ἀπὸ τῶν κοινῶν πραγμάτων καί ἀπό πάντα σχεδὸν τὰ κοινοτικὰ

ἀξιώματα» κατέλαβε πολλὲς θέσεις στὰ κοινοτικά τής πόλεως τῶν

Σερρῶν.  

Διετέλεσε κατ’ ἐπανάληψη ταμίας καὶ ἔφορος τοῦ Νοσοκομείου καὶ

τῶν Σχολείων τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν. Ἦταν πωλητὴς τῶν φαρμάκων

τοῦ Νοσοκομείου καὶ ἐκδότης ἀδειῶν ἐνταφιασμοῦ τῶν νεκρῶν στὸ

Νεκροταφεῖο.

Προθυμοποιοῦνταν πάντοτε νὰ προσφέρει στὰ κοινά τῆς πόλης

κατὰ δύναμη. Μέ τήν πρωτοβουλία του ἱδρύθηκε στὶς Σέρρες ὁμάδα

ἐθνικοῦ θεάτρου καί παρουσίαζε θεατρικὰ ἔργα στὴν αἴθουσα τῆς

Ἑλληνικῆς Σχολῆς καὶ σὲ ἰδιωτικὲς κατοικίες. Μὲ δικὲς του προσπάθειες

καὶ δαπάνες ἀγόρασαν κατάλληλο οἰκόπεδο γιὰ ἀνέγερση Ἐθνικοῦ θε-

άτρου.

Οἱ διευθύνοντες τὰ κοινὰ τῆς πόλης ἐκμεταλλεύτηκαν τήν προθυμία

του καί τό ζῆλο του. Ὁ λαός τόν ἐκτιμοῦσε πολύ καί κατά τή διαμάχη

μεταξὺ τσορμπατζήδων καὶ τσιπλάκηδων ἀπαίτησε ὁμόφωνα νά

ἀναθέσουν τό ταμεῖο τῶν Σχολείων στὸν Ἰωάννη Παπαμαρκίδη. 

Ἀναμίγνυε τὰ οἰκονομικά τῶν σχολείων μὲ τὶς ἐμπορικές του

ὑποθέσεις χωρὶς δολιότητα. Ἀδυνατοῦσε ὅμως νὰ ἀνταποκριθεῖ πλήρως

σ’ ὅλα τά καθήκοντά του λόγω τῆς μέτριας μορφώσεώς του καὶ τῶν

πολλῶν ὑποθέσεων τῆς Κοινότητας ποὺ διαχειρίζονταν καί κατηγορήθηκε

ἀπὸ τὸ Μαρούλη ὅτι διαχειρίζονταν τὰ ταμεῖα τῶν Ἑλληνικῶν ἱδρυμάτων

χωρίς στοιχειώδη τάξη. Ἐργάζονταν μέχρι θυσίας,μὲ πολλὴ ἀφοσίωση.

Ὡς ἄτεκνος πού ἦταν, σκέπτονταν πάντοτε νὰ ἀφήσει ὁλόκληρη τὴν πε-

ριουσία του στὰ Ἑλληνικὰ ἱδρύματα. Δὲν παραλάμβανε χρήματα χωρὶς

νὰ δώσει νόμιμη ἀπόδειξη. Δεν σφετερίζονταν τά χρήματα τῆς Ἑλληνικῆς

κοινότητας. Δέν εἶχε γραφεῖο γιὰ τὴν ἔκδοση ἀδειῶν ἐνταφιασμοῦ στὸ

Νεκροταφεῖο. Κουβαλοῦσε τὸ μπλὸκ τῶν εἰσπράξεων μαζί του καὶ τὶς

ἐξέδιδε στὸ δρόμο. 
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31. Δ. Μαρούλη Το ἔργο τῶν ἐχθρῶν μου... Σέρρες 1879 σ. 20-21, 25-26, 29, 48 και 51-54.

Κατανόησε τὴ μεγάλη ἀνάγκη ἀνέγερσης κοιμητηριακοῦ ναοῦ καὶ

ἔπεισε τὸ διοικητικὸ συμβούλιο τῆς συντεχνίας τσαρτσίδων Σερρῶν να

συγκατατεθεῖ31. Ἀπὸ τὴν ἐντοιχισμένη στὸ ὑπέρθυρο τῆς κεντρικῆς εἰσόδου

τοῦ ναοῦ ἐπιγραφὴ φαίνεται ὅτι μὲ δική του πρωτοβουλία, ἐπιμέλεια καὶ μὲ

δικές του κατά τό πλεῖστον δαπάνες ἀναγέρθηκε ὁ ναὸς τῶν Ἁγίων Κων-

σταντίνου καὶ Ἑλένης στὸ νεκροταφεῖο. Ὡς ταμίας τῶν Σχολείων, με τή συγ-

κατάθεση τῶν ἐφόρων τῶν κοινῶν τῆς πόλεως, ἀφιέρωναν τὰ ἔσοδα τοῦ

ναοῦ στὰ Ἐκπαιδευτήρια τῆς Ἑλληνικῆς κοινότητας.

δ) Ἐκκλησιαστική ἐπιτροπή τοῦ κοιμητηριακοῦ ναοὺ

Δὲ σώζονται τὰ πρακτικὰ τῆς Ἐκκλησιατικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ

κοιμητηριακοῦ ναοῦ πρὸ τοῦ 1987 γιὰ νὰ πληροφορηθοῦμε ποιοὶ διετέ-

λεσαν πρὸ τοῦ 1987 ἐπίτροποι τοῦ ὡς ἄνω ναοῦ. Ἀρκούμαστε στὶς

ὑπάρχουσες ἱστορικὲς πηγὲς ἀπὸ τὸ 1987 καὶ ἑξῆς. 

1987-1992: 1) Χαράλαμπος Ἀναστασιάδης, ἱερέας, πρόεδρος, 2)

Χατζηαϊβαζίδης Χρῆστος, ἀντιπρόεδρος, 3) Σταματιάδης Ἀπόστολος, τα-

μίας, 4) Γκαρέτσας Βασίλειος, 5) Δρακόπου-λος Ἀνδρέας, μέλη (πράξη

1/25-1-1987).

1993-1995 1) Ἀναστασιάδης Χαράλαμπος, ἱερέας, Πρόεδρος, 2)

Ἀϊβατζίδης Χρῆστος, ἀντιπρόεδρος, 3) Γκαρέτσας Βασίλειος, ταμίας,4)

Τζανὴς Γεώργιος, 5) Δράκογλου Ἀνδρέας. Ἀπὸ 11-2-1996 στὴ θέση τοῦ

κ Τζανῆ Γεωργίου ἀνέλαβε ἡ κ. Ἄννα Χαλάτση (πράξεις 1/3-1-1993- 2/11-

2-1996).

1998- : 1) Καρκάνης Χρῆστος ἱερὲας, πρόεδρος, 2) Γκαρέτσας Βα-

σίλειος, ἀντιπρόεδρος, 3) Καζάκης Γεώργιος, 4)Χαλάτση Ἄννα, 5) Δρά-

κογλου Ἀνδρέας (πράξη 3/3-2-1998).

1999: 1) Καρκάνης Φίλιππος, ἱερέας, πρόεδρος, 2) Γκαρέτσας Βασί-

λειος, ἀντιπρόεδρος, 3) Σαμαρὰ Ἀλτίνα, γραμματέας, 4) Παπούλας Σάβ-

βας, ταμίας, 5) Τραντζίδου Μαριάννα, μέλος (πράξη 3/11-1-1999). 



2000-2001:. 1) Καρκάνης Φίλιππος, ἱερέας, πρόεδρος, 2) Γκαρέτσας

Βασίλειος, ἀντιπρόεδρος, 3) Γεωργιάδης Δημήτριος, γραμματέας, 4) Πα-

πούλας Σάββας, ταμίας, 5) Μπερπέρης Νικόλαος, 6) Τριαντζίδου Μαρία,

μέλη (πράξη 1/1-3-2000).

2002: 1) Καρκάνης Φίλιππος, ἱερέας, πρόεδρος, 2) Χαλάτσης

Ἐμμανουήλ, ἀντιπρόεδρος, 3) Κονταξὴς Εὐστράτιος, γραμματέας, 4) Πα-

πούλας Σάββας, ταμίας, 5) Τριαντζίδου Μαρία, μέλος (πράξη 1/7-2--2002).

2009: 1) Καρκάνης Φίλιππος, πρωτοπρεσβύτερος, πρόεδρος, 2) Χα-

λάτσης Ἐμμανουήλ, ἀντιπρόεδρος, 3) Κονταξὴς Εὐστράτιος, γραμματέας

4) Παπούλας Σάββας, ταμίας, 5) Μπερπέρης Νικόλαος, (πράξη 11-2-

2009). 

ε) Ἱεροψάλτες

Μέλκος Γεώργιος. Προσελήφθη τὸ 1983 ὡς δεξιὸς καὶ ἀριστερὸς

ψάλτης καὶ συνεχίζει ἀδιάκοπα μέχρι σήμερα (Πράξη 6-12-1998) Γιά

τούς προγενεστέρους ἐπιτρόπους καί ψάλτες δεν ἔχουμε πρακτικά

τοῦ ναοῦ. 

2) Το α΄ ΝΕΚροΤαΦΕιο, ΚοιμΗΤΗριο.

α) Ἡ ἔκταση τοῦ α΄ νεκροταφείου 

Ἡ ἐπέκταση τῆς πόλης τῶν Σερρῶν δυτικά τῶν τειχῶν αὐτῆς περιό-

ρισε τὴν ἔκταση τοῦ Βυζαντινοῦ νεκροταφείου στὰ βορειοδυτικά τοῦ

ναοῦ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα. Ἐπιβάλλονταν γιὰ λόγους ὑγείας νὰ

μεταφερθεῖ τὸ νεκροταφεῖο σὲ μία σχετικὴ ἀπόσταση ἔξω ἀπὸ τὴν κα-

τοικημένη περιοχὴ τῆς πόλης. Ἡ συντεχνία τῶν ἐμπόρων τῶν Σερρῶν,

ποὺ διοικοῦσε καὶ διαχειρίζονταν, τότε στὰ μέσα του 19ου αἰώνα τὰ κοινὰ

τῆς πόλης, ἀποφάσισε τὴ δημιουργία νέου νεκροταφείου ἔξω τῆς πόλης

στὸ συνοικισμὸ Καντακονόζι, πλησίον τῆς ἱερᾶς μονῆς τῆς Παναγίας

Ἡλιοκάλλεως. Εἰκόνα: 8  (βλ. παράρτημα). 

Ἡ ἀρχικὴ ἔκταση τοῦ νέου νεκροταφείου ἦταν τέσσερα μὲ πέντε

δεκαδικὰ στρέμματα, γύρω ἀπὸ τὸ σημερινὸ κοιμητηριακὸ ναό, στὸ

μέρος ποὺ ὑψώνονται τὰ αἰωνόβια ἀπὸ τότε, στὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα,

φυτευθέντα κυπαρίσσια. Τὸ νεκροταφεῖο ἐπεκτείνονταν ἀνάλογα μὲ
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τήν αὔξηση τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς πόλεως Σερρῶν. Σήμερα

ἔφθασε στά 25,493 τετραγωνικά μέτρα. 

Ἀρχικὰ ἐπεκτείνονταν τό νεκροταφεῖο ἀπὸ τὴν κεντρικὴ εἴσοδο

μέχρι τὴν πλαϊνὴ δυτικὴ πόρτα καὶ μέχρι τὸ παλαιὸ ὀστεοφυλάκιο. Ἦταν

ἀπερίφρακτο. Ὁ Δ. Μαρούλης ἀναφέρει στὸ βιβλίο του ὅτι στὰ πρῶτα

χρόνια ὁ φύλακας τοῦ νεκροταφείου ἐπέτρεπε στοὺς βοσκοὺς γιὰ ἕνα

γρόσι νὰ βόσκουν τὰ πρόβατα πάνω στὰ μνήματα. 

Τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὶς ἄδειες τοῦ ἐνταφιασμοῦ τῶν νεκρῶν διατίθεντο

γιὰ τὰ ἐκπαιδευτήρια καὶ βραδύτερον γιὰ τὸ Νοσοκομεῖο τῆς πόλης. 

Τὸ 1935 μὲ δικαστικὴ ἀπόφαση περιῆλθε τὸ νεκροταφεῖο στὴ δικαιο-

δοσία τοῦ Δήμου Σερρῶν.

Τὸ 1967 διανοίχτηκε ἡ ἐξωτερικὴ πλατεία γιὰ τὴ στάθμευση τῶν

αὐτοκινήτων καὶ τὸ γήπεδο μὲ προοπτικὴ νὰ ἐπεκταθεῖ μελλοντικὰ τὸ

νεκροταφεῖο σ’ αὐτό. Ἡ ἀνέγερση ὅμως κατοικιῶν δίπλα του, σύμφωνα

μὲ τὸ νόμο, δημιούργησε κώλυμα ἐπεκτάσεως τοῦ νεκροταφείου σ’

αὐτό. 

Λόγω τῆς συνεχοῦς αὐξήσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς πόλης τῶν

Σερρῶν ὁ χῶρος τοῦ Α΄ Νεκροταφείου μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου κα-

θίσταται ἀνεπαρκής.

Τὸ 1970, κατόπιν ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως ἀπὸ τοὺς ἰδιοκτῆτες

Κιοσέ, Κούγιο καὶ Καλογραῖο, ἐπεκτάθηκε τό νεκροταφεῖο βορειοδυτικά

ἀπὸ τὰ στρατιωτικὰ νεκροταφεῖα. Εἰκόνα: 9  (βλ. παράρτημα).

Τὸ 1986 ἐπεκτάθηκε βορειανατολικά πρός τό νέο ὀστεοφυλάκιο. 

Τὸ 2004 προστέθηκαν καὶ ἄλλα 4 στρέμματα στὴ βορειοδυτικὴ

γωνία. 

Σύμφωνα μὲ τὴν τελευταία ἀπογραφὴ τοῦ κτηματολογίου, ἡ ὅλη

ἔκτασή του ἀνέρχεται στά 25.493 τετραγωνικὰ μέτρα 

Στς 23-2 2009 τό νεκροταφεῖο εἶχε 3611 τάφους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους

οἱ 989 εἶναι ἀγορασμένοι ὡς οἰκογενειακοὶ τάφοι. 

Ὁ κάθε τάφος ἐνοικιάζεται τὴν ἡμέρα τοῦ ἐνταφιασμοῦ τοῦ νεκροῦ

γιὰ πέντε χρόνια. Ἐὰν παραταθεῖ ἡ παραμονὴ τοῦ νεκροῦ στόν τάφο

γιά περισσότερα χρόνια, ὑποχρεοῦνται οἱ συγγενεῖς τοῦ νεκροῦ νὰ

πληρώνουν τὸ ἐνοίκιο γιὰ τὴ διατήρηση τοῦ τάφου.

Οἱ ἀγορασμένοι οἰκογενειακοὶ τάφοι χρησιμοποιοῦνται ἀποκλειστικὰ

μόνο ἀπὸ τὴν οἰκογένεια τοῦ πρώτου βαθμοῦ συγγενείας ἐξ αἵματος
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ἀνιόντων καὶ κατιόντων τοῦ νεκροῦ. Δεν ἐπιτρέπεται ἡ χρησιμοποίηση

τοῦ τάφου άπό ἄλλους καί ἡ μεταβίβαση αὐτοῦ σὲ ἄλλη οἰκογένεια. Δὲν

καταγράφεται ὁ τάφος στὴν περιουσία τῆς ἰδιοκτησίας τῆς οἰκογένειας

πού τόν αγόρασε. Σύμφωνα μὲ τὸ νόμο, ὅταν ἐκλείψουν οἱ ἄμεσοι

συγγενεῖς, περιέρχεται ὁ τάφος στὸ Δῆμο.

β) Ἔργα γιά τή διαμόρφωση τοῦ νεκροταφείου 

Γιὰ τὴν ἀξιοποίηση καὶ τὸν ἐξωραϊσμὸ τοῦ χώρου τοῦ Νεκροταφείου

ἔγιναν κατὰ καιροὺς πολλὰ θετικὰ ἔργα μὲ τὴν ἐπίβλεψη τῶν μηχανικῶν

τοῦ Δήμου Σερρῶν, ὅπως:

(α) Ἡ ἀνέγερση τῆς κεντρικῆς εἴσοδου τοῦ νεκροταφείου ἔγινε τὸ 1959.

(β) Ἡ ἀνέγερση αἴθουσας δεξιώσεων κοντὰ στὴν εἴσοδο τοῦ νεκροτα-

φείου τὸ 1959 (ἦταν παλαιά ἀποθήκη καὶ ἀφοῦ κατεδαφίστηκε κτί-

στηκε ἡ σύγχρονη αἴθουσα) 

(γ) Ἡ ρυμοτόμηση τοῦ χώρου καὶ ὁ διαχωρισμὸς τοῦ νεκροταφείου σὲ

τετράγωνα μέ κράσπεδα καί στηθαῖα τσιμεντοκονιάματος. 

(δ) Ἡ διάνοιξη δρόμων καὶ ἡ διαμόρφωση τῆς πλατείας πρὸ τοῦ ναοῦ

Στὸ μέσον τῆς πλατείας ὑπῆρχε πηγάδι καὶ τὸ γέμισαν μὲ χῶμα. 

(ε) Ἡ ἀνέγερση σύγχρονου γραφείου ὑπηρεσίας τοῦ Δήμου δεξιὰ τῆς

εἰσόδου. Στὴν ἀρχὴ χρησιμοποιοῦνταν τὸ γραφεῖο τοῦ ναοῦ, και μετὰ

ἕνα μικρὸ γραφεῖο βόρεια ἀπὸ τὴν αἴθουσα δεξιώσεων. 

(στ)Ἡ διάνοιξη καί ἰσοπέδωση τοῦ ἐπικλινοῦς χώρου γιά τήν ἐκάστοτε

ἐπέκταση τοῦ νεκροταφείου. 

(ζ) Ἡ κατασκευὴ κλιμακοστασίων γιὰ τὴν πρόσβαση στοὺς νέους χώ-

ρους τοῦ νεκροταφείου

(θ) Ἡ περίφραξη τοῦ νεκροταφείου στά μέρη πού ἔγινε ἡ ἐπέκταση

αὐτοῦ.

(ι) Ἡ τοποθέτηση τοῦ ὑδραυλικοῦ δικτύου καί τῶν ὑπονόμων γιὰ τὰ

ὄμβρια ὕδατα καὶ δύο τουαλέτες. 

(ια) Τοποθέτηση νέου δικτύου ὕδρευσης σ ὅλη τὴν ἔκταση τοῦ νεκρο-

ταφείου με πολλὲς βρύσες σ’ ὅλα τὰ μέρη αὐτοῦ. 

Εἰκόνα: 10  (βλ. παράρτημα). 

(ιβ) Κάλυψη τῶν δρόμων μὲ τσιμεντοκονίαμα στήν ἀρχή. 

(ιγ) Ἀσφαλτόστρωση τῶν πλατειῶν καί τῶν διαδρόμων τὸ 2000. 

Μειονεκτεῖ τό Α΄νεκροταφεῖο τοῦ Δήμου Σερρῶν ὡς πρὸς τὴν
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ἀπόσταση τῶν τάφων μεταξύ τους. Οἱ περισσότεροι τάφοι ἀγγίζουν τοὺς

διπλανοὺς τάφους καὶ ἀπὸ τὶς τέσσερες πλευρὲς Σὲ πολλοὺς τάφους

δὲν ὑπάρχουν μικροὶ δρόμοι ἀνάμεσά τους γιὰ νὰ κυκλοφορεῖ κανεὶς.

Μερικοί τάφοι εἶναι ἀπλησίαστοι καί ἐπικίνδυνοι γιά ἀτυχήματα στούς

ἐπισκεπτες αὐτῶν. Γιὰ νὰ λυθεῖ τὸ πρόβλημα πρέπει νὰ γίνει σχέδιο το-

ποθετήσεως τοῦ κάθε τάφου σὲ κάθε τετράγωνο τοῦ νεκροταφείου. Νὰ

ἐφαρμοσθεῖ ἀπαρέγκλιτα γιὰ πάντα, ὅπως στὰ πολεοδομικὰ σχέδια τῶν

πόλεων. 

γ) οΣΤΕοΦυΛαΚια

i) Τό παλαιό ὀστεοφυλάκιο τοῦ 1937 

Τὸ 1937 κτίστηκε δυτικὰ τοῦ ναοῦ τὸ παλαιὸ κεντρικὸ ὀστεοφυλάκιο

μὲ τὰ σχέδια καὶ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ πολιτικοῦ μηχανικοῦ Τζανῆ. Θεωρή-

θηκε γιὰ τὴν ἐποχὴ του ἀξιόλογο ἔργο στὸ νεκροταφεῖο. Ἔχει ἰδιόμορφη

ἀρχιτεκτονική. Ἀποτελεῖται ἀπὸ τρεῖς ἑνωμένες κόγχες σὲ σχῆμα φύλλου

τριφυλλιοῦ. Ἡ κάθε κόγχη ἔχει ἄνοιγμα 4,30 μ. Ἡ αἴθουσα φωτίζεται ἀπό

ὀκτώ παράθυρα, ἀνά δύο σέ κάθε πλευρά, διαστάσεων 0,88Χ2,35. Τά

δύο παράθυρα ἐκατέρωθεν τῆς εἰσόδου εἶναι μικρότερα (045Χ1,78).

Δίπλα ἀπό τά παράθυρα τῆς θύρας ὑπάρχουν δύο μικρές κόγχες (διαστ

0,55Χ1,45). Ἡ πόρτα εἶναι δίφυλλη ξύλινη (διαστ. 1,30Χ2,35). Ἀνεβαίνουμε

ὀκτώ σκαλιά μέχρι την εἴσοδο τοῦ ὀστεοφυλακείου. Ὁ ἐσωτερικός

χῶρος σχηματίζει μία ίδιόμορφη αἴθουσα μήκους 8,24 καί πλάτους 7,30.

Ἡ πρόσοψη τοῦ οἰκοδομήματος στη νότια πλευρά ἔχει μικρὸ ἀέτωμα

πάνω στὴν εἴσοδο. Τὸ ἰσόγειό τοῦ ὁστεοφυλακίου χρησιμοποιεῖται σή-

μερα ὡς χωνευτήρι τῶν ὀστῶν. Τό οἰκοδόμημα ἀπό τῆς ἀνεγέρσεώς

του χρησιμοποιοῦνταν γιὰ τὴ φύλαξη τῶν ὀστῶν μέσα σὲ κιβώτια . Ἦταν

γεμάτο μέ συσσωρευμένα ἀτάκτως κιβώτια ὀστῶν μέχρι τὴν ὀροφὴ. Δί-

σταζες νά εἰσέλθεις σ’ αὐτό, διότι προκαλοῦσαν δυσμενῆ ἐντύπωση.

Ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ νέου ὀστεοφυλακίου ἀπομάκρυναν ὅλα τὰ κι-

βώτια καὶ τό καθάρισαν. Χρησιμοποιεῖται γιὰ τὰ τρισάγια ποὺ τελοῦν οἱ

ἱερεῖς στά ὁστᾶ τῶν νεκρῶν μετά ἀπό την ἀνακομιδή αὐτῶν ἀπό τους

τάφους των. 

Κὰθε μέρα, ἡ ἱερὰ Μητρόπολη Σερρῶν καὶ Νιγρίτης στέλνει πρωί καῖ

ἀπόγευμα ἕνα ἤ δύο ἱερεῖς γιὰ νὰ τελοῦν κατόπιν προσκλήσεως τῶν

ἐπισκεπτῶν ζώντων συγγενῶν τῶν νεκρῶν τρισάγια μνημόσυνα στούς
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τάφους καί στά ὀστεοφυλάκια. Εἰκόνα: 11  (βλ. παράρτημα). 

ii) Τὸ νέο ὀστεοφυλάκιο 

Στὴ δεκαετία τοῦ 1980 ἀνεγέρθηκε στὴν νοτιοανατολικὴ γωνία τοῦ

νεκροταφείου τὸ νέο ὀστεοφυλάκιο χωρητικότητας 2.500 κιβωτίων. Ἔχει

ἑξάγωνο σχῆμα. Οἱ διαστάσεις τῶν πέντε προσθίων καί πλαϊνῶν

πλευρῶν εἶναι 8, 5,20, 5,20, και 4,20 4,20 και ἡ πίσω περίπου 12. Φωτίζεται

ἀπό δέκα παράθυρα ἀνά δύο στίς πέντε πλευρές διαστ. 0,80 Χ1,80.

Λόγω τῆς μεγάλης ἔκτασης τοῦ οἰκοδομήματος χωρίς κεντρικά

ὑποστηλώματα ὑποχώρησε ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ χιονιοῦ ἡ στέγη ἕνα χει-

μώνα καὶ αντικαταστάθηκε. Τὰ ὀστᾶ τῶν νεκρῶν τοποθετοῦνται σὲ

μεταλλικὸ κιβώτιο μὲ σημειωμένο τὸ ὀνομαπώνυμο αὐτῶν καὶ φυλάσ-

σονται στὰ ράφια τοῦ ὀστεοφυλακίου γιὰ χρόνια. Οἱ ζῶντες συγγενεῖς

τῶν νεκρῶν πληρώνουν γιὰ τὴ φύλαξη τῶν ὀστῶν ἕνα μικρὸ εἰκονικό

ποσὸ κάθε χρόνο. Εἰκόνα: 12  (βλ. παράρτημα). 

δ) Τά χωνευτήρια τῶν ὀστῶν τοῦ νεκροταφείου

Τὸ 1957 κτίστηκε πλησίον τοῦ στρατιωτικοῦ νεκροταφείου τὸ χωνευ-

τήρι τῶν ὀστῶν τῶν νεκρῶν διαστάσεων 6,20Χ6.20Χ5. Πρό τῆς

κατασκευῆς τοῦ χωνευτηρίου αὐτοῦ, ἀναγκάζονταν οἱ Σερραῖοι νά πα-

ραχώνουν τά ὁστᾶ τοῦ νεκροῦ μετά τήν ἀνακομιδή καί πάλι κοντά στούς

τοίχους τῆς περίφραξης τοῦ νεκροταφείου. Ὅσοι εἶχαν καί ἔχουν

ἀγορασμένους οἰκογενειακούς τάφους, συνηθίζουν νά τοποθετοῦν τά

ὀστᾶ τῶν μέλῶν τῆς οἰκογένειας στόν ἴδιο τάφο. Τήν ἡμέρα τῆς ταφῆς

τοῦ νέου νεκροῦ κάνουν ἀνακομιδή τοῦ συμπληρώσαντος πέντε περί-

που ἔτη προηγουμένου νεκροῦ, καί τοποθετοῦν τά ὀστά του δίπλα στό

νέο φέρετρο μέσα σέ πλαστική σακούλα. Ἔτσι τά ὀστά τῶν νεκρῶν μίας

οἰκογένειας, ἀπό πάππο πρός πάππο, φυλάσσονται ὅλα μαζί στόν

οἰκογενειακό τάφο. 

Το χωνευτήρι εἶναι μία τσιμεντένια στὸ βάθος τῆς γῆς δεξαμενή μὲ

μικρή προεξοχὴ στὴν ἐπιφάνεια. Ἡ ἐπιφάνειά της εἶναι καλυμμένη μέ

τσιμεντένια πλάκα πού φέρει ἕνα μικρό ἅνοιγμα μέ καταπακτή. Στὴν

ἀνακομιδὴ τῶν ὀστῶν τοῦ νεκροῦ διαβάζεται στά ὀστᾶ Τρισάγιο μέ τήν

παρουσία τοῦ ἱερέως καί τῶν στενών συγγενῶν καί μετά ἀνοίγοντας τήν

καταπακτὴ τοῦ χωνευτηρίου τά ρίχναν μέσα. Σὲ διάστημα πενήντα ἐτῶν
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γέμισε το χωνευτήρι τῶν 100 και πλέον κυβικῶν μέτρων μὲ ἀνθρώπινα

ὀστᾶ. Γιὰ νὰ καλυφθοῦν οἱ ἀνάγκες ἔγινε στή νοτιοανατολική γωνία τοῦ

νεκροταφείου νέο ὀστεοφυλάκιο, και νέο χωνευτήρι ὀστῶν μεγάλων

διαστάσεων σὲ βάθος τεσσάρων μέτρων. 

ε) μετατροπή τοῦ παλαιοῦ χωνευτηρίου σέ Γολγοθᾶ

Στίς 11-2-2009 μὲ τὴν ἔμπνευση καὶ τὴ πρωτοβουλία τοῦ μητροπολίτη

Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ. Θεολόγου συνῆλθε ἡ ἐπιτροπὴ τοῦ κοιμητηριακοῦ

ναοῦ σὲ συνδρίαση καὶ μὲ τὴν ὑπ’ἀριθμὸ 5/11-2-2009 πράξη της

ἀποφάσισε: 

α) Νὰ σφραγισθεῖ τό γεμάτο ἀπὸ ὀστᾶ παλαιὸ χωνευτήρι τοῦ νε-

κροταφείου, ποὺ χρησιμοποιοῦνταν ἀπὸ τὸ 1957, καὶ νὰ

ἐνισχυθεῖ ἡ πλάκα του μὲ νέο στρῶμα σκυροδέματος γιὰ νὰ

στηθεῖ ἐπάνω σ’ αὐτὸ ἕνας μεγάλος ξύλινος σταυρός, ὕψοὺς ἓξ

περίπου μέτρων, ὡς τρόπαιο νίκης κατά τοῦ θανάτου. 

β) Σὲ ἀπόσταση ὀκτώ μέτρων, βορειοανατολικὰ τοῦ χωνευτηρίου νὰ

ἀνεγερθεῖ μικρὸ παρεκκλήσι στὴ μνήμη τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυ-

ρίου, ὅμοιο μὲ τὸν Πανάγιο τάφο τοῦ Χριστοῦ στὰ Ἱεροσόλυμα,

γιὰ νὰ τοποθετεῖτται μετὰ τὴν ἀποκαθήλωση καὶ τὴν περιφορὰ τοῦ

ἐπιταφίου στὸ νεκροταφεῖο τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ τὴν ἡμέρα τῆς

Μεγάλης Παρασκευῆς. 

Κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς ὡς ἄνω ἀποφάσεως ἀπό το Δημοτικό Συμ-

βούλειο τοῦ Δήμου Σερρῶν ἡ ἐπιτροπὴ προέβη μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμὸ 7/ 3-

3-2009 πράξη της σὲ δημόσιο μειοδοτικὸ διαγωνισμὸ καὶ ἀνέθεσε τὴν

κατασκευὴ τοῦ παρεκκλησίου στὸν ἐργολήπτη Τζιντζὴ Ἀναστάσιο.  Εἰκόνα:

13  (βλ. παράρτημα). 

στ) Τό Παρεκκλήσι τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου 

Ἡ ἀνέγερση αὐτοῦ ἀποφασίστηκε ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική ἐπιτροπή

τοῦ ναοῦ πρός τιμήν τοῦ ἀναστάντος ἐκ νεκρῶν Χριστοὐ. 

Κτίστικε μέ τήν ὑπ’ ἀριθμό 5/11-2-2009 πράξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς

ἐπιτροπῆς καί δαπάνες τοῦ ναοῦ κατόπιν μειοδοτικοῦ δημοσίου

διαγωνισμοῦ τὸ Μάρτιο τοῦ 2009. Βρίσκεται πλησίον τοῦ παλαιοῦ χωνευτη-

ρίου τῶν ὀστῶν τοῦ νεκροταφείου. Δεξιά τῆς εἰσόδου τοῦ παρεκκλησίου

τοποθετήθηκε μία μαρμάρινη πλὰκα (1,80Χ0,90) μὲ ἀνάγλυφη τήν εἰκόνα
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τοῦ νικητῆ τοῦ θανάτου ἀναστημένου Χριστοῦ. Εἰκόνα: 14  (βλ. παράρτημα). 

Κάθε Μεγάλη Παρασκευή, μὲ τὴ παρουσία τῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως

καὶ πολλῶν συγγενῶν τῶν ἐνταφιασμένων ἐκεῖ νεκρῶν, γίνεται ἀπὸ τὸν

σεβασμιότατο Σερρῶν καὶ Νιγρίτης καὶ ἄλλων κληρικῶν ἡ περιφορά τοῦ

ἐπιταφίου. 

Ὥρα 4 μ.μ τελεῖται ἀπό το σεβασμιώτατο μας κατανυκτική τελετή

ἀποκαθήλωσης καί ἐνταφιασμός τοῦ σώματος τοῦ σταυρωθέντος για

μᾶς τούς ἁμαρτωλούς ἀνθρώπους Χριστοῦ μέ τήν παρουσία χιλιάδων

ζῶντων συγγενῶν τῶν νεκρῶν τοῦ Νεκροταφείου. Μεταφέρεται μὲ κα-

τάνυξη και πολλή εὐλάβεια. ὁ ἐσταυρωμένος Χριστός και ἐνταφιάζεται

στὸν τάφο πού εἶναι μέσα στό Παρεκκλήσι τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. 

Μέ πίστη καί ἀφοσίωση στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας,

ἐπαναλαμβάνεται ἡ σκηνή τῆς ἀποκαθήλωσης καί τοῦ ἐνταφιασμοῦ τοῦ

σώματος τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἔγινε ἀπὸ τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ἀριμαθαίας

καί τὸ Νικόδημο μέ τίς γυναῖκες ἀπὸ τὴ Γαλιλαία, πρίν ἀπο δύο περίπου

χιλιάδες χρόνια. (Λουκᾶ 23, 50-55 καὶ Ἰωάννου 19, 38) .

Μέ την ἔμπνευση και τη φροντίδα τοῦ σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη

μας κ. Θεολόγου γίνεται στο Α΄νεκροταφεῖο Σερρῶν ἀπό τή Μεγάλη Πα-

ρασκευή τοῦ 2009 ἡ ἀναπαράσταση της ἀποκαθήλωσης ἀπό τό σταυρό

τοῦ Γολγοθᾶ τοῦ σώματος του Χριστοῦ και ὁ ἐνταφιασμός Αὐτοῦ στόν

τάφο τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως του Κυρίου τῆς Ἱερουσαλήμ 

Ἡ ἀναπαράσταση αὐτὴ ἀπό τό σεβασμιώτατο καί τούς ἱερεῖς τῆς Μη-

τροπόλεώς μας πάνω στὸ χωνευτήρι τῶν ὀστῶν τοῦ Α΄ νεκροταφείου

Σερρῶν , ἔχει μεγάλη ἀπήχηση στις ψυχές τῶν παρισταμένων Σερραίων,

διότι ὠς χριστιανοί πιστεύουμε ὅτι μία μέρα θά ἀναστηθοῦν ὅλοι οἱ νεκροί.

Τά ὀστᾶ ποὺ βρίσκονται στὸ χωνευτήρι αῦτό καί σέ ὅλα τά χωνευ-

τήρια τῶν ὁστῶν ὅλου τοῦ κόσμου, σύμφωνα μὲ τὴν προφητεία τοῦ

Ἰεζεκιήλ, ποὺ ἀναγιγνώσκεται στὴν συνέχεια της ἀκολουθίας τῆς Με-

γάλης Παρασκευῆς τὸ ἴδιο βράδυ, θὰ συναρμολογηθοῦν μέ τά σώ-

ματά τους καὶ θὰ ἀναστηθοῦν. Ἡ προφητεία λέγει: «Τὰ ὀστᾶ τὰ ξηρά,

ἀκούσατε λόγον Κυρίου. Τάδε λέγει Κύριος τοῖς ὀστέοις τούτοις. Ἰδοὺ

ἐγὼ φέρω εἰς ὑμᾶς πνεῦμα ζωῆς, καὶ δώσω ἒφ΄ ὑμᾶς νεῦρα, καὶ

ἀνάξω ἒφ΄ ὑμᾶς σάρκα καὶ ἐκτενῶ ἒφ ὑμᾶς δέρμα, καὶ δώσω πνεῦμα

μου εἰς ὑμᾶς καὶ ζήσεσθε, καὶ γνώσεσθε ὅτι ὅτι ἐγὼ εἰμί Κύριος... »

(Ἰεζεκιὴλ 37, 1-14).
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ζ) Ὀργάνωση τοῦ νεκροταφείου

Πρὸ πολλῶν ἐτῶν ἐγκαταστάθηκε μόνιμο γραφεῖο τοῦ Δήμου

Σερρῶν στὸ νεκροταφεῖο. Λειτουργεῖ κανονικὰ ὅλες τὶς ἐργάσιμες

ὧρες καὶ μέρες. Τὸ 1985 τοποθετήθηκε ὡς ὑπάλληλος καὶ ἔφορος τοῦ

νεκροταφείου ὁ κ. Νίκος Κουτσογιάννης. Φρόντισε νὰ ὀργανώσει

κατὰ τὸ δυνατὸν τὴ λειτουργία τοῦ γραφείου μὲ τὸν καλύτερο τρόπο.

Προέβη σὲ ἐπιμελῆ ἔλεγχο ὅλου τοῦ ἀρχείου τοῦ νεκροταφείου καὶ

ἐρεύνησε ἐπὶ τόπου τούς ἀγορασμένους καὶ μή τάφους. Κατέγραψε

λεπτομερῶς ποιοὺς νεκροὺς ἔχουν καὶ ἐξακρίβωσε τὰ ἔτη τῆς

παραμονῆς τοῦ νεκροῦ σὲ κάθε τάφο. Βρῆκε τοὺς τάφους ποὺ πέ-

ρασαν πολλὰ ἔτη ἀπὸ τὴν καθορισμένη πενταετία χωρὶς νὰ γίνει

ἀνακομιδὴ καὶ εἰδοποίησε τοὺς συγγενεῖς τους νὰ παρουσιασθοῦν

στὸ γραφεῖο γιὰ νὰ λάβουν ὁριστικὴ ἀπόφαση τί θὰ κάνουν.

Ἐξακρίβωσε ὅλους του ἀγορασμένους τάφους καθὼς καὶ τοὺς κενοὺς

ποὺ ἔγινε ἡ ἀνακομιδὴ τῶν ὀστῶν χωρὶς νὰ δηλωθεῖ. Τον συμπαρα-

στάθηκε πολύ ὁ τότε ἐπίτροπος του ναοῦ άείμνηστος Βασίλειος Γκα-

ρέτσας.

Καταρτίστηκαν γιὰ πρώτη φορά εἰδικὲς κάρτες γιὰ κάθε τάφο καὶ κα-

ταχωρίθηκαν ὅλες οἱ μεταβολὲς. Ἐνημερώνονται ἔκτοτε ἀνελλιπῶς ἀπὸ

τὸν ἑκάστοτε ὑπάλληλο τοῦ γραφείου. Τὸ γραφεῖο τοῦ Α΄ Νεκροταφείου

λειτουργεῖ συγχρόνως καί γιά τά δυὸ νεκροταφεῖα τῆς πόλεως. Εἰκόνα:

15  (βλ. παράρτημα).

Το γραφεῖο τοῦ Νεκροταφείου ὑπάγεται στὸ Δῆμο Σερρῶν και κάθε

οἰκονομικὴ ἐκκρεμότητα γιά τήν ταφή καί τή διατήρηση τῶν τάφων τῶν

νεκρῶν τῶν δύο Νεκροταφείων, ρυθμίζεται ἀπό τον ὑπάλληλο τοῦ γρα-

φείου αὐτοῦ καί καταβάλλεται στό ταμεῖο τοῦ Δήμου. 

Ὁ ὑπηρετῶν σήμερον στὸ γραφεῖο τοῦ Νεκροταφείου κύριος Λε-

ωνίδας Λογοθετίδης καταχώρησε ἀπό τό 1970 ὅλες τὶς κάρτες μὲ ὅλα

τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὰ βιβλία καὶ τὶς κάρτες τῶν δύο νεκροταφείων στὸν

Ὑπολογιστὴ (κομπιοῦτερ) καὶ εἶναι σὲ θέση ἀνὰ πάσαν στιγμὴ νὰ βρίσκει

τὴν κάθε μεταβολὴ καὶ ἐκκρεμότητα τοῦ κάθε τάφου.Τό αρχεῖο του νε-

κροταφείου συγχρονίστηκε ἐπί τῶν ἡμερῶν του. Τόν εύχαριστώ πού μοῦ

παραχώρησε πρόθυμα τά παρακάτω στοιχεῖα.

Ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τῶν δυὸ νεκροταφείων καταχωρῶ παρακάτω τὴν κί-

νηση αὐτῶν κατ’ ἔτος χωριστὰ ἀπὸ τὸ 1995 μέχρι 23-2- 2009. 
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η) Πίνακας κινήσεως νεκροταφείων Σερρών 

(ἀπό τό 1995 μέχρι 22-2-2009)

Έτος α΄ Νεκροταφείο Β΄ Νεκροταφείο

(ενταφιασθέντες) (ενταφιασθέντες)

1995 297 96

1996 303 106

1997 316 99

1998 324 106

1999 316 87

2000 300 93

2001 296 93

2002 278 93

2003 288 105

2004 294 99

2005 305 94

2006 320 103

2007 352 101

2008 304 153

2009 318 112

Σύνολο 4611 1540

6151

θ) οἱ ἀρχαιότεροι τάφοι τοῦ α΄ νεκροταφείου, κοιμητηρίου

Τὸ Α΄ Νεκροταφεῖο Σερρῶν πρὸ τῆς Βουλγαρικῆς κατοχῆς τοῦ 1916-

1918 εἶχε πολλοὺς καλλιτεχνικούς καλλιμαρμάρους οἰκογενειακοὺς τά-

φους. Κατά τήν διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ μετώπου τῆς Ἀντὰντ μὲ τὶς

Κεντρικὲς Δυνάμεις στὸν Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο οἱ Βούλγαροι κατασκεύα-

σαν ὀχυρὰ ἄμυνας στὰ ὑψώματα ἀπὸ τὴ Βύσσιανη μέχρι τὸν Ἅγιο

Ἰωάννη Σερρῶν. Πρὸς ἀνεύρεση ὑλικῶν γιὰ τὰ ὀχυρωματικά τους ἔργα

ξήλωσαν τοὺς περισσοτέρους τάφους τοῦ Α΄ Νεκροταφείου καὶ μετέ-

φεραν τὰ μάρμαρα αὐτῶν στὰ ὑψώματα. Ἡ ἔκθεση τῆς

Πανεπιστημιακῆς ἐπιτροπῆς, σελ. 74, ἀναφέρει ὅτι τὰ καλύτερα μάρ-

μαρα τοῦ νεκροταφείου τῶν Σερρῶν τὰ μετέφεραν στὴ Βουλγαρία καὶ

πλακόστρωσαν τὰ προαύλια τῶν ναῶν. 
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Καταστράφηκαν ἀπὸ τοὺς

Βουλγάρους οἱ ἀρχαιότεροι τάφοι

τοῦ Α΄ Νεκροταφείου Σερρῶν τὸ

191732. Ἀναφέρουμε σέ ἔνδειξη

μερικοὺς ἀπὸ τοὺς διασωθέντας

τάφους τοῦ 19ου καὶ ἀρχὲς 20ου

αἰώνα. 

(α) Τοῦ ζεύγους Παπαμαρ-

κίδη τοῦ Ἰωάννη καὶ τῆς Θεόπεμ-

πτης. Βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὸ Ἅγιο

Βῆμα τοῦ ναοῦ. Εἶναι μαρμάρινος

τάφος τύπου σαρκοφάγου, δια-

στάσεων1,92Χ0,95 καὶ ὕψους

0,98. Στή μαρμάρινη πλάκα εἶναι

γραμμένο τὸ ὄνομα τῆς Θε-

οπέμπτης, γυναίκας τοῦ κτήτορα

τοῦ ναοῦ. Φέρει ἀνάγλυφες πα-

ραστάσεις κλώνων καὶ ροζέτες.

Ἕνα κεντητὸ ἀνάγλυφο πρωτό-

τυπο μὲ τρυποῦλες κατὰ διαστή-

ματα στεφάνι καὶ ἕνας σταυρὸς διακοσμοῦν τὴν ὁριζόντια πλάκα τοῦ

τάφου μὲ τὴν ἐπιγραφὴ ΘΕΟΠΕΜΠΤΗ- ΙΑ ΜΑΪΟΥ 1890 ΕΤΩΝ 58- Ο ΣΥΖΥ-

ΓΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΙΔΗΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΙ. Εἰκόνα: 16  (βλ. παράρτημα).

(β) Γρηγόριος Κωνσταντίνου ή Ρακιτζής και Δέσποινα Κωνσταντίνου.

Εισερχόμενοι από την κεντρική είσοδο στο νεκροταφείο αντικρίζουμε

πίσω από τη βρύση δύο στήλες με τις προτομές των μεγάλων ευεργε-

τών στα κοινά ιδρύματα της πόλεως Σερρών του ζευγουυς Γρηγόριου και

Δέσποινας Κωνσταντίνου (Ρακιστζή). Η επιτύμβια επιγραφή στη στήλη

γράφει: 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΣΕΡΡΑΙΟΣ 

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1834, ΑΠΟΘΑΝΩΝ ΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1906
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32. Νάταλη Πέτροβιτς Σερραίων ὁμηρία ( Ἰούνιος 1917-Δεκέμβριος 1918) Σερραϊκά Χρο-

νικά τόμος.ΣΤ΄ (1973) σελ. 41.

Προτομή τοῦ μεγάλου εὐεργέτη τῶν
Σερρῶν, Γρηγορίου Κωνσταντίνου Ρακιτζή. 



ΑΓΗΡΩΣ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΟΥ ΟΤΙ

ΜΕΤΑ ΜΟΧΘΩΝ ΚΤΗΘΕΙΣΑΝ ΠΑΡΙ-

ΟΥΣΙΑΝ ΠΑΣΑΝ ΚΑΤΕΛΙΠΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ

ΓΕΝΕΤΕΙΡΑΝ ΠΟΛΙΝ. ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΑΠΑ-

ΝΑΙΣ ΤΗΣ ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑ 

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΤΗ. ΑΠΟΒΙΩ-

ΣΑΣΑ. ΕΓΕΝΕΤΟ ΙΔΙΑΙΣ ΔΑΠΑΝΑΙΣ

Ὁ Γρηγόριος γεννήθηκε στὶς

Σέρρες ἀπὸ πτωχοὺς ἐνάρετους

γονεῖς. Διέκοψε ἀπὸ μικρὸς τὸ

σχολεῖο γιὰ νὰ βοηθήσει τοὺς

γονεῖς τοῦ. Διακρίνονταν γιὰ τὴ

φιλοπατρία του, τὴν ἐργατικότητα,

τὴν τιμιότητα καὶ τὴ μετριοφρο-

σύνη του. Μὲ τὴν συνεχῆ σκληρὴ

ἐργασία καὶ τὴν οἰκονομία του ξό-

φλησε τὸ οἰκογενειακό τους

χρέος καὶ ἄνοιξε ἕνα μικρὸ

ποτοποιεῖο στὶς Σέρρες. Χρησιμοποίησε τὸ ἀνετὸλ στὴν παραγωγὴ τῆς

ρακῆς καὶ ἔκανε μεγάλη ἐξαγωγή ρακῆς στὴ Βουλγαρία. Ἀπὸ τὸ

ἐπαγγελμὰ του ὀνομάστηκε ρακιτζής. Δημιούργησε ἀξιόλογες

ἐμπορικὲς ἐπιχειρήσεις λικάντσου, βάμβακος καὶ καπνοῦ στὰ Βαλκάνια.

Ἐπιθυμοῦσε νὰ μορφωθοῦν τὰ ἑλληνόπουλα τῆς γενέτειρᾶς του, ἐπειδὴ

ὁ ἴδιος, λόγω τῆς πτώχιας, στερήθηκε τὴ μόρφωση. Συγκέντρωσε ἀπὸ τὸ

ἐμπόριο τεράστια περιουσία καὶ τὴ διέθεσε ὅλη γιὰ τὴ παιδεία καὶ τὰ

φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα τῆς πόλεως Σέρρῶν. 

Στὴν ἀρχὴ 1891-1893 διέθεσε δέκα χιλιάδες χρυσὲς λίρες Τουρκίας

γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ διδακτηρίου τοῦ Παρθεναγωγείου Σερρῶν, τὴν

Γρηγοριάδα. Μετὰ ἐπιστάτησε καὶ συνέβαλε οἰκονομικά στὴ ἀνέγερση

τοῦ Δούμπειου Νηπιαγωγείου, τοῦ ὀρφανοτροφείου καὶ στὴν ἀνακαίνιση

τῶν ναῶν τῶν Μεγάλων Ταξιαρχῶν καὶ Ἁγίου Νικολάου τῶν Μπο-σταν-

τζήδων τῆς πόλεως Σερρῶν. Ὡς ἔμπορος καπνῶν ἔκτισε καπναποθῆκες

καὶ ἐπεξερξάζονταν τὰ καπνὰ ποὺ ἀγόραζε στὶς Σέρρες, δίδοντας σὲ
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Προτομή τῆς μεγάλης εὐεργέτιδος τῶν
Σερρῶν, Δέσποινας Γρηγ.  Κωνσταντίνου.



ἑκατοντάδες Σερραίους ἐργασία. Στὸ τέλος κληροδότησε ὅλη τὴν

ἀκίνητη καὶ κινητὴ περιουσία του στὰ ἐκπαιδευτήρια τῶν Σερρῶν ἀπὸ

τὴν ὁποία κάθε χρόνο εἰσέπρατταν 600 λίρες τουρκίας ἔσοδα. 

Δὲν ἀρκέστηκε σ΄ αὐτὲς τὶς δωρεές, ἀλλὰ φρόντιζε νὰ ἐπικοινωνεῖ καὶ

νὰ ἐπισκέπτεται εὐκατάστατους φίλους του στὸ ἐσωτερικὸ καὶ ὁμογενεῖς

στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ νὰ τοὺς παρακινεῖ νὰ βοηθήσουν στὴν ὁμαλὴ λειτουργία

τῶν Σχολείων τῶν Σερρῶν. Χαρακτηρίστηκε ἀπὸ τοὺς Σερραίους μέγας

εὐεργέτης καὶ τὸ Ἑλληνικὸ κράτος τὸν τίμησε μὲ τὸ ἀνώτατο παράσημο. Πέ-

θανε στὴν Πάτρα, ἀλλὰ θάφτηκε στὴ γενέτειρά του μὲ κοινοτικὴ δαπάνη

καὶ μὲ ἡγεμονικὲς τιμὲς ἀπὸ ὅλους τους Σερραίους, που ἔκλεισαν γιά λό-

γους πένθους τά καταστήματά τους τήν ἡμέρα τῆς ταφῆς του. 

Ἡ σύζυγός του Δέσποινα μέ δικές της δαπάνες ἀνήγειρε τὶς σωζό-

μενες δύο ἐπιτύμβιες στῆλες μὲ

τὶς προτομὲς των σ. 50-51 καὶ ὁ

Δῆμος Σερρῶν ὀνόμασε πρὸς

τιμὴν του Γρηγορίου Ρακιτζή τὴν

ὁδό, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν Ἀγροτικὴ

Τράπεζα Ἑλλάδος καὶ τελειώνει

πλησίον τοῦ 5ου Γυμνασίου, τὴν

παλαιὰ ἐμπορικὴ Σχολὴ τῶν

Σερρῶν,ὁδός Γρηγορίου Ρακιτζῆ. Ἡ

σύζυγός του Δέσποινα ἔμεινε

πάμπτωχη στο τέλος. Στὴν κηδεία

της τὴν ἔβαλαν σὲ μία πρόχειρη

παλαιὰ κάσα καί μὲ ἕνα παλαιὸ

κάρο τήν μετέφεραν καί τήν

ἔθαψαν στὸ Α΄ νεκροταφεῖο μὲ τὴ

συνοδεία ἐλάχιστων ξένων. Ὁ

λαὸς ξέχασε τή γυναίκα τοῦ μεγά-

λου εύεργέτη τῆς πόλεως

Σερρῶν33. 
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33. Γ. Καφταντζή. Σερραϊκή προσωπογραφία, Σέρρες 1971, σ.20. Β. Τζανακάρη. Εικονογρα-

φημένη ἱστορία τῶν Σερρῶν τ. Α΄ σ. 52

Προτομή τοῦ Περιστέρη Κωστοπούλου,
εὐεργέτη τοῦ Γηροκομείου Σερρῶν. 



(γ) Οἰκογενειακὸς τάφος οἰκογένειας Χατζηδήμου. Βρίσκεται, περι-

φραγμένος μὲ κάγκελα, νοτιοανατολικά τοῦ ναοῦ. Φέρει ἐπιτύμβια

ἀνάγλυφη στήλη μὲ ὡραία ἐπίστεψη καὶ τὴν προτομὴ τῆς νεκρῆς Ἄννας

στὸ στὺλ τῆς ἐποχῆς τοῦ τέλους τοῦ 19ου αἰώνα. Σὲ ὁμοιοκατάληκτους

στίχους γράφει: 

ΜΕ ΑΡΕΤΗΝ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΛΛΟΝΗΝ ΣΥΝΉΝΟΥ - ΑΝΝΕΤΑ Η ΠΟ-

ΛΥΚΛΑΥΣΤΟΣ ΘΥΓΑΤΗΡ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ - ΣΥΖΥΓΟΥ ΗΝ ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΟΥ

ΧΑΡΟΥ ΠΛΗΝ Η ΒΙΑ - ΠΡΟΟΡΩΣ ΤΗΝ ΑΝΗΡΠΑΣΕ ΕΝ ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ - ΤΙΜΩΝ

ΔΕ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΙΑΝ - ΤΟ ΜΝΗΜΑ ΤΟΔΕ ΗΓΕΙΡΕ ΕΙΣ ΜΝΗ-

ΜΗΝ ΑΙΩΝΙΑΝ. ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΤΗ 18η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1866 ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕ ΤΗ 6η

ΙΟΥΛΙΟΥ 1891 [Οἱ παῦλες ενδεικνύνουν τίς σειρές τῆς ἐπιγραφῆς].

Στὸν ἴδιο καγκελόφραχτο τάφο τῆς οἰκογένειας Χατζηδήμου ὑπάρχει

καὶ δεύτερη μαρμάρινη ἐπιτύμβια στήλη μὲ καθισμένη τή μάνα ποὺ

θρηνεῖ τό παιδί της. Διακοσμεῖται μέ ἀνάγλυφο στεφάνι καί λυχνάρι.

Φέρει τὴν ἐπιγραφὴ: 

ΤΖΙΟΝΝΗ Γ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ- ΜΟΝΟΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΩ ΥΙΩ- ΠΡΟ-

ΟΡΩΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΑΝΤΙ- ΤΟ ΜΝΗΜΑ ΤΟΔ ΙΔΡΥΣΑΤΟ- ΜΝΗΜΗΣ

ΧΑΡΙΝ- Η ΠΟΛΥΩΔΥΝΩΣ ΠΕΝΘΟΥΣΑ ΜΗΤΗΡ ΖΩΗΤΣΑ- ΕΝ ΣΕΡΡΑΙΣ-- ΕΓΕΝ-

ΝΗΘΗ ΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1867 ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕ ΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ1893.

(δ) Τάφος τοῦ διετοῦς Ἰταλοῦ καθολικοῦ Γαβριὴλ Παγκάνη. Βρίσκεται

πίσω ἀπὸ τὸ Ἅγιο Βῆμα. Σώζεται μία μαρμάρινη στήλη σχήματος πυραμί-

δας μέ σταυρό στὴν κορυφὴ. Τυλίγεται στήν πυραμίδα ἀνάγλυφη γιρ-

λάντα μὲ μαργαρίτες καὶ τριαντάφυλλα. Στηρίζεται σὲ τέσσερις

μαρμάρινες σφαῖρες. Στά Ἰταλικά γράφει: 

A -GABRIELE PAGANI -CHELL G 8 GIUGNO-1894 NELLETADI- ANNI DUE

VOLAVA AL CIELO- I GENNITORI AFFLITTI- PER LA PERDITALELI- LORO CARO

POSERO- IN MEMORIA. Δηλαδή: Στὸ Γαβριὴλ Παγκάνι, ποὺ γεννήθηκε στὶς

8 Ἰουνίου 1894. Σὲ ἡλικία δυὸ χρονῶν πέταξε στὸν οὐρανό. Οἱ γονεῖς

περίλυποι γιὰ τὸ χαμὸ τοῦ ἀγαπημένου τους τέκνου, μνήμης χάριν. 

Ἦταν παιδὶ μίας καθολικῆς οἰκογένειας ποὺ ἔμειναν τὰ χρόνια ἐκεῖνα

στὶς Σέρρες34. 
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34. Στά τέλη τοῦ 18ου αἰώνα οἰ καθολικοί Λαζαριστές ἐπόπτευαν ὁλόκληρη τή Μακεδονία

[Ἀντικατέστησαν τούς Ἱησουίτες στήν Παπική ἰεραποστολή τῆς Θεσσαλονίκης.

Ἵδρυσαν παραρτήματα στό Μοναστήρι καί στήν Καβάλα. Ἀπό τήν Καβάλα



(ε) Τάφος τοῦ Γάλλου

Αὐγούστου Πισσῶ. Σὲ μαρμά-

ρινη στήλη στολισμένη μὲ

ἀνάγλυφο τριαντάφυλλο καὶ

σταυρὸ ἀναγράφεται:

Ἱ GIT-AUGUSTE PISKOT- NE

AUX VEROHE RS- FRANCE- LE 9

MAI1852- MORT A SERES- LE 8

SEPTEMBRE 1895- PRIEZ POYR LUI

Ἐνθάδε κεῖται Αὔγουστος

Πισσῶ- γεννηθεῖς Verohe trs τῆς

Γαλλίας γεννηθείς τῇ 9η Μαΐου

1852. Θανών ἐν Σέρραις τῇ 8η

Σεπτεμβρίου 1895. Προσευχη-

θεῖτε γι’ αὐτὸν. Δὲν γνωρίζουμε

τίποτε ἄλλο γιὰ τὸν Πισσῶ.

(στ) Τάφος Νικολάου

Ἀναγνώστου. Βρίσκεται νοτίως

τοῦ ναοῦ. Στὴν κορυφὴ τῆς μαρ-

μάρινης ἐπιτύμβιας στήλης ἔχει

τήν προτομή του καὶ κάτω μέσα

σὲ κοίλωμα ἕνα ἀνάγλυφο λυ-

χνάρι. Ἀνάμεσα σέ αὐτὰ γραφει: 

ΝΙΚΟΛΑΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ -ΠΟΡΝΑΛΗ - ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΙ ΜΕΝ ΤΩ 1826- ΜΕ-

ΤΑΣΤΑΝΤΙ ΔΕ ΤΩΝ ΤΗΔΕ ΤΩ-1900 ΕΤΕΙ, ΑΝΔΡΙ ΔΕΞΙΩΤΑΤΩ- ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΓΕ-

ΝΟΜΕΝΩ ΚΑΙ- ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΤΗΝ ΤΕ ΠΟΛΙΝ ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΕΥ ΠΕΠΟΙΗΚΟΤΙ-

ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ ΤΟ ΜΝΗΜΑ ΤΟΔ ΙΔΡΥΤΑΙ. ΕΡΓΟΝ Β.Γ. ΠΑΛΑΜΑΡΑ.
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ἐξυπηρετοῦσαν καί τίς δεκάδες τῶν καθολικῶν πού ἔμειναν στίς Σέρρες, Δράμα καί

Ξάνθη. Τό Μαϊο τοῦ 1888 ὁ καθολικός ἱερέας C. Hypert ἐπισκέφθηκε τίς Σέρρες γιά

νά βαπτίσει ἕνα παιδί καί γιά νά προετοιμάσει ἕνα κορίτσι 14 ἐτῶν στό μυστήριο τῆς

μετάληψης. Στίς 18 Μαϊου τοῦ 1888 ἔγραψε ἐπιστολή πρός τόν ἡγούμενο τοῦ τάγματός

τοῦ στό Παρίσι Antoine Fiat. Ἀπό τίς οἰκογένειες πού ἐπσκέφθηκε ὁ παραπάνω

ἱερέας στίς Σερρες ἦταν καί ὁ Γαβριήλ Παγκάνη.

Γεώργιου Κουτζακιώτη. Ἕνα ταξίδι στίς Σέρρες τό Μάη τοῦ 1888. Σερραϊκά ἀνάλεκτα

1992 σ.105-114. 

Ἐπιιτύμβια στήλη τοῦ Νικολάου
Ἀναγνώστου - Πόρναλη.



Ἀπὸ τὴν ἀναγραφὴ τοῦ τόπου καταγωγῆς, Πόρναλη, πληροφορού-

μαστε ὅτι κατάγονταν ἀπὸ τὸ Γάζωρο Σερρῶν. Γεννήθηκε τὸ 1826 καὶ πέ-

θανε σὲ ἡλικία ἑβδομήκοντα τεσσάρων χρονῶν τὸ 1900. Στὴ διαχείριση

τῶν κοινῶν τῆς πόλης τῶν Σερρῶν χαρακτηρίζεται ὡς ἄνδρας ἐπιδέξιος.

Ἔκανε πολλὲς εὐεργεσίες καὶ δωρεὲς στοὺς οἰκείους του καὶ στὴν πόλη. 

Ὁ Δημήτριος Μαρούλης, στὸ βιβλίο του «Τὰ ἔργα τῶν ἐχθρῶν μου καὶ

τὸ ἔργο μου ἐνεστῶτος καὶ μέλλοντος»(σελ 33-36) παρότι τὸν συγκατελέ-

γει μεταξὺ τῶν ἐχθρῶν του ἐν τούτοις ἐκφράζεται πολλὲς φορὲς μὲ

ἐπαινετικοὺς λόγους γιὰ τὸ χαρακτήρα τοῦ Ἀναγνώστου ὡς ἀνθρώπου

δραστήριου χωρὶς κακὲς τάσεις στὴ διαχείριση τῶν κοινῶν τῆς πόλης. Κατὰ

τὸ διάστημα ποὺ διετέλεσε ταμίας τῆς φιλελεήμονος ἀδελφότητας γνώ-

ρισε ἀπὸ κοντὰ τὴν ἔμφυτη προθυμία του νὰ ὑπηρετεῖ μὲ ζῆλο τὰ κοινὰ τῆς

πόλεως Σερρῶν. Πίστευε γιὰ τὸν Νικόλαο Ἀναγνώστου, ὅτι, ἂν συνεργά-

ζονταν μὲ χρηστοὺς συνεργάτες στά κοινά τῆς πόλεως, οὐδέποτε θὰ προ-

έβαινε καὶ στὴν ἐλάχιστη κατάχρηση. Βλέποντας ὅμως τὸ κακὸ παράδειγμα

τῶν ἄλλων συνεργατῶν του ἔφθασε ἡ ἀγαθή του φύση στὸ σημεῖο νὰ

παρασυρθεῖ. Ἔτρεφε γιὰ λογαριασμό του, ἀπὸ τὰ περισσεύματα τῶν

φαγητῶν τῶν ἀρρώστων, γαλοποῦλες στὸ προαύλιο τοῦ Νοσοκομείου σὲ

βάρος τῆς καθαριότητας τοῦ περιβάλλοντος. Ὅταν προέκυψε τό θέμα στὴ

γενικὴ συνέλευση τῆς ὀρθόδοξης Κοινότητας γιὰ τήν ἐκλογή τοῦ

διαχειριστῆ τοῦ μονοπωλίου τοῦ κεριοῦ, πρὸς ὠφέλεια τῶν εὐαγῶν

ἱδρυμάτων τῆς πόλης, τόν ἐξέλεξαν παμψηφεί35. 

(ζ) Τάφος τῆς οἰκογένειας Φωκᾶ. Νοτιοανατολικά του κοιμητηριακοῦ

ναοῦ διατηρεῖται σὲ καλή κατάσταση ὁ τάφος τῆς οἰκογένειας Φωκᾶ. Ἡ

ἐπιτύμβια στήλη τοῦ τάφου ἀποτελεῖται ἀπὸ τέσσερα ἀλλεπάλληλα

ἐπεξεργασμένα τετράγωνα τεμάχια μαρμάρου. Τὸ τελευταῖο ἔχει

ἀνάγλυφες παραστάσεις ἀνθέων καὶ πάνω ἀπ’ αὐτὸ ὑψώνεται μεγάλος

μαρμάρινος σὲ μορφὴ κορμοῦ δένδρου σταυρὸς μὲ ἀνάγλυφο κλῶνο

ποὺ φέρει καρπούς.

Στὴν ὁριζόντια πλάκα μὲ σκαλιστοὺς μαιάνδρους στὴν περιφέρειά

της καὶ ἀνάγλυφο δαφνο-στεφανωμένο σταυρὸ στὸ πάνω μέρος μέ

ἕνα λυχνάρι ἀναφέρονται τά ὀνόματατα τῶν ἐνταφιασθέντων πέντε
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35. Δημ. Μαρούλη, Τά έργα τῶν ἐχθρῶν μου καί τό ἔργο μου ἐνεστῶτος καί μέλλοντος σ.

35-36, 67-69.



μελῶν: α΄) Στεργίου Φωκᾶ.1910, β΄) Νέ-

στορος Φωκᾶ1913, γ΄) Φωκᾶ Φωκᾶ

1921, δ΄)Νεστωρος Φωκᾶ1925,

ε΄)Στυλιανῆς Φωκᾶ 1929, τῆς

οἰκογένειας ὡς ἑξῆς: 

ΣΤΕρΓιοΣ ΦΩΚαΣ.

ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΤΟ 1843. 

ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΤΗΝ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1910.

ΝΕΣΤΩρ ΦΩΚαΣ 

ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΤΟ 1876 ΑΠΑΧΘΕΙΣ 

ΩΣ ΟΜΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ

ΣΤΡΑΤΟΥ, ΕΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗ ΠΑΡΑ ΤΟ ΛΙ-

ΒΟΥΝΟΒΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 1913

ΦΩΚαΣ ΦΩΚαΣ

ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΤΟ 1826 ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΚΑΤΑ

ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΟΥΤΣ ΣΑΡΑΪ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 1921 ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΩΣ ΕΦΕ-

ΔΡΟΣ ΥΠΙΑΤΡΟΣ

ΝΕΣΤΩρ ΦΩΚαΣ

ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΤΟ 1924 ΚΑΙ ΑΠΕΘΑΝΕ ΤΟ

1925

ΣΤυΛιαΝΗ ΦΩΚα

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΓΙΑΤΖΗ  ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΤΟ 1859 ΑΠΕΘΑΝΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥ-

ΛΙΟΥ 1929

Ὁ Νέστωρ Φωκᾶς ἦταν φαρμακοποιὸς και πρόκριτος στὶς Σέρρες. Οἱ

Βούλγαροι κατὰ τὴν ὑποχώρησή τους ἀπό τίς Σέρρες στὶς 28-6-1913 τὸν

ἀπήγαγαν ὅμηρο μαζὶ μὲ ἄλλους. Καθ’ ὁδὸν, στὸ δρόμο πλησίον τοῦ Λιμ-

πούνοβου, τοὺς σκότωσαν χτυπώντας τους μὲ τὸν ὑποκόπανο τοῦ ὅπλου.

Ὁ Γάλλος δημοσιογράφος Γεώργιος Μπορντῶ βρῆκε τὰ πτώματά τους σὲ

ἀποσύνθεση ἀπὸ τὴν τρομερὴ δυσοσμία καί δέν μπορούσε νά πλησιάσει

τη σωρό τοῦ Νέστωρα .  Ἕσφιγγε χῶμα στὰ χέρια καὶ εἶχε τὸ στόμα ἀνοικτὸ

ἀπό τήν κραυγὴ τοῦ τρομακτικοῦ θανάτου.

Ὁ Φωκᾶς Φωκᾶς Γεννήθηκε τὸ 1886 καὶ σπούδασε γιατρός. Ἔλαβε

μέρος στὴν Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία ὡς ἔφεδρος ὑπίατρος καὶ σκοτώ-

θηκε στὴ μάχη τοῦ Ουτσς Σαράι τὸν Ἰούλιο τοῦ 1821.
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Ἑπιτύμβια στήλη τοῦ τάφου 
τὴς οἰκογενείας Φωκᾶ.
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36. Ν. Ε. Πέτροβιτς. Λάζαρος Κιούσης 1866-1909, Σερραϊκά Χρονιικά τ. 5ος σ. 233-234

(η) Τάφοι τῆς οἰκογένειας Σχοινᾶ. Πάνω σέ μαρμάρινο σταυρό σέ

σχῆμα κορμοῦ δένδρου φέρει την ἐπιγραφή ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΧΟΙ-

ΝΑΣ 1898 καί ὁ ἄλλος σέ ἐπιτύμβια στήλη γράφει ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΤΗ

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1898 ΗΛΙΚΙΑ 62 ΕΤΩΝ

(θ) Τάφος τοῦ Λαζάρου Κιούση. Ὁ Λάζαρος Κιούσης ἦταν γραμμα-

τέας τοῦ Ἑλληνικοῦ προξενείου Σερρῶν. Στίς 31-7-1909, στις 9 το βράδυ,

τόν δολοφόνησαν οἱ Νεότουρκοι μέ τρεῖς σφαῖρες στή θύρα τῆς κατοι-

κίας του, μποοστά ἀπό τό σημερινό Α΄Γυμνάσιο Σερρῶν. Τήν ἑπομένη

ἔγινε μέ τήν παρουσία ὅλων τῶν Σερραίων Ἑλλήνων μεγαλοπρεπής κη-

δεία μέ τή συνοδεία τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Ὀρφέα. Θάφτηκε πρίν ἀπό

ἑκατό χρόνια δίπλα ἀπό τήν αἴθουσα τῶν δεξιώσεων τοῦ νεκροτφείου

στό μέρος πού σώζεται ἡ προτομή του μέ τό ἐπιγραμμα, «Εί δ’ Ὀρφέως

μοι γλῶσσα-καί μέλος παρήν ὥστ’ ἡ

κόρην Δήμητρος - ἤ εκείνης ποσίν –

ὕμνοισι κηλήσαντα σ’ ἐξ Ἄδου λαβεῖν

– κατῆλθον ἄν. Ἡ τεθλιμένη ἀδελφή

Μαρία»

Ἑρμηνεία τοῦ ἐπιγράμματος: Ἄν

εἶχα τή γλῶσσα (τήν ὁμιλία) καί τή με-

λωδία τοῦ Ὀρφέα ἤ τά πόδια τῆς

Περσεφόνης, τῆς κόρης τῆς θεᾶς Δή-

μητρας, ,θα σαγήνευα μέ τούς ὕμνους

καί θά κατέβαινα στόν Ἅδη νά σέ

πάρω. Ἡ πολλή στενοχωρημένη

ἀδελφή Μαρία.

Ὁ πάππος του Λαζάρου, Δημή-

τριος Κιούσης, δολοφονήθηκε στίς 8-5-

1821 τήν ἡμέρα πού προγραμμάτισαν

οἱ Τούρκοι να σφάξουν τους Ἕλληνες

τῆς πόλης τῶν Σερρῶν36. 

(ι) Τάφος Τάκη Ὡρολογᾶ. Δίπλα

ἀπὸ τὸ τάφο τοῦ Στράτη βρίσκεται μία

Ἐπιτύμβιες στῆλες τῶν τάφων
Ἀθανασίου και Βασιλείου Σχοινᾶ.



κωνοειδὴς μαυρισμένη ἀπὸ τὸ χρόνο

μαρμάρινη στήλη ποὺ φέρει σταυρὸ

στὴν κορυφὴ καὶ τὴν ἐπιγραφὴ Τάκης

Ὡρολογὰς. Ἐγεννήθη τῇ 5 Νοεμβρίου

1862- Ἀπεβίωσε τῇ 25 Ἰανουαρίου

1913. Δὲν ἔχουμε πληροφορίες γιὰ

τὴ βιογραφία του.

(ια) Τάφος καί βιογραφία τοῦ

Εὐαγγέλου Στράτη. Σώζεται ὁ τάφος

τοῦ Εὐαγγέλου Στράτη κοντὰ στὴν

εἴσοδο, πίσω ἀπὸ τήν πρώτη βρύση

ποὺ συναντοῦμε στὸ Α΄ Νεκροταφεῖο

Σερρῶν. Στὴν ὁριζόντια μαρμάρινη

πλάκα ἀναγράφονται καὶ τὰ ὀνόματα

τῆς συζύγου του Ἀφροδίτης Ε. Στράτη

καὶ τοῦ υἱοῦ του Γεώργιου Ε. Στράτη 6-

1-1962 πού ἐνταφιάσθηκαν βραδύτε-

ρον στὸν ἴδιο τάφο.

Στὴ ναόσχημη μαρμάρινη

ἐπιτύμβια στήλη, μὲ ἀνάγλυφους κιο-

νίσκους ἑκατέρωθεν καὶ μὲ ζωφόρο

ἐπίστεψη στὸ ἐπάνω μέρος, φέρει τὴν ἐπιγραφὴ «ΕΥΑΓΓΓΕΛΟΣ Γ. ΣΤΡΆ-

ΤΗΣ.- ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΝ ΡΟΔΟΛΕΙΒΕΙ ΤΗΝ 2- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1867 ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΕΝ

-ΣΕΡΡΑΙΣ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1926. - ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΛΙΓΟΝ ΜΕΝ ΚΑΡΤΟΣ- ΑΠΡΑΚΤΟΙ

ΔΕ ΜΕΛΗΔΟΝΕΣ- ΑΙΩΝΙ Δ’ ΕΝ ΠΑΥΡΩ ΠΟΝΟΣ ΑΜΦΙ ΠΟΝΩ- Ο Δ’ ΑΦΥΚΤΟΣ

ΟΜΩΣ ΕΠΙΚΡΈΜΑΤΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ. ΚΕΙΝΟΥ ΓΑΡΙΣΟΝ ΛΑΧΟΝ ΜΕΡΟΣ ΟΙ- Τ ΑΓΑ-

ΘΟΙ ΟΣΤΙΣ ΤΕ ΚΑΚΟΣ». Το νόημά του σε μετάφραση εἶναι τό ἑξῆς: 

Ἡ δύναμη τῶν ἀνθρώπων εἶναι μικρὴ καὶ χωρὶς ἀπόδοση (ἄπρακτες)

οἱ φροντίδες τους. Στὴ μικρὴ ζωὴ τους ἔρχεται πάνω στὸν πόνο πόνος.

Ὁ θάνατος κρέμεται ἀναπόφευκτα ὅμοια πάνω σ ὅλους. Τὸ ἴδιο μερίδιο

γῆς τυγχάνουν καλοὶ καὶ κακοί. 

Βιογραφία τοῦ Εὐαγγέλου Στράτη (ἱστορικοῦ τῶν Σερρῶν)

Ὁ παπποὺς του Στράτης Σκέντος κατάγονταν ἀπὸ τὸ Πλαίσιο τῆς

ἐπαρχίας Φιλιατρῶν. Ἦταν συγγενὴς τῆς κυρὰ Βασιλικῆς, συζύγου τοῦ
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Ἀλή Πασᾶ. Γιὰ νὰ ἀποφύγει τὶς

ἀναταραχὲς τῆς Ἠπείρου

ἐγκαταστάθηκε μὲ τὸ γιὸ του Γεώργιο

στὸ Ροδολίβος τὸ 1855. Ὁ Γεώργιος

ἄλλαξε τὸ ἐπίθετό του μὲ τὸ ὄνομα τοῦ

πατέρα του Στράτης. Τὸ 1866 παντρεύ-

τηκε τὴν Ροδολίβισσα Ἐλισάβετ καὶ

ἀπέκτησαν πέντε ἀγόρια καὶ ἕνα κο-

ρίτσι. Πρωτότοκος γιὸς του ἦταν ὁ

Εὐάγγελος ποὺ γεννήθηκε τὸ 1867. Ὁ

Εὐάγγελος ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ

Δημοτικὸ Σχολεῖο τοῦ Ροδολίβους καὶ

ἀπὸ τὸ Γυμνάσιο Σερρῶν. Ἐργάσθηκε

μέχρι τὸ 1892 ὡς δάσκαλος στὴ γενέ-

τειρά του. Συνέχισε τὶς σπουδὲς του

κατά τά ἔτη 1892-1894 στὴ

Φιλοσοφικὴ Ἀθηνῶν. Συμπλήρωσε τίς

σπουδές του στὴ Σορβόννη τῶν Παρι-

σίων. Δίδαξε στὴν Κων/πολη καὶ στὸ Γα-

λάτσι τῆς Ρουμανίας. Ἀπὸ τὸ 1897

μέχρι τὸ 1901 διετέλεσε διευθυντὴς

τοῦ Ἡμιγυμνασίου Δοξάτου. Παντρεύ-

τηκε τὴ Σερραία συνάδελφό του Ἀφροδίτη Σιμώτα καὶ ἀπέκτησαν τὸ Γε-

ώργιο ποὺ σπούδασε ἰατρικὴ. Ἐγκαταστάθηκε στὶς Σέρρες τὸ 1901 καὶ

δίδαξε γιὰ εἴκοσι πέντε χρόνια στὸ παρθεναγωγεῖο, στὴ Γρηγοριάδα τῶν

Σερρῶν. Διετέλεσε διευθυντὴς αὐτῆς ἀπὸ τὸ 1904 μέχρι τοῦ θανάτου

του τό 1927. Προσέφερε πολλὰ στὴν παιδεία τῶν Σερρῶν. Πολλὲς δα-

σκάλες, ἀπόφοιτες τοῦ Παρθεναγωγείου Σερρῶν, ὑπηρέτησαν μὲ

πατριωτικὸ καὶ θρησκευτικὸ ζῆλο στὰ χρόνια τοῦ Μακεδονικοῦ, ἀγώνα σὲ

ἀπόμερα τρομοκρατημένα ἀπὸ τοὺς βουλγαροκομιτατζῆδες χωριὰ. Τὰ

συγκράτησαν μέ πολλές θυσίες ἀπὸ τή Βουλγαρικὴ Ἐξαρχία. Ὑπέστη

πολλὲς συμφορές.

Τὸ 1913 κάηκε τὸ σπίτι του μὲ ὅλες τὶς προσωπικές του πνευματικὲς

ἀδημοσίευτες ἐργασίες του. Τὸ 1917 ὁδηγήθηκε ὡς ὅμηρος στὴ Βουλ-

γαρία καὶ ὑπέφερε πάρα πολλὰ. Ἐπιστρέφοντας ἀντιμετώπισε τρομερὰ
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βιοποριστικὰ προβλήματα καὶ ὅμως δὲν κάμφθηκε στὸ ἔργο του. Συνέ-

χισε τὴν ἔρευνα τῶν ἀρχαιοτήτων καὶ τὴ συγγραφὴ τῆς ἱστορίας τοῦ

νομοῦ Σερρῶν μέχρι τὴν τελευταῖα πνοὴ τῆς ζωῆς του. Ἔγραφε σὲ διά-

φορα περιοδικά, ἡμερολόγια καὶ ἐφημερίδες ἐμπεριστατωμένα ἄρθρα

καὶ βιβλία σὲ κλασσικὸ καὶ μεσαιωνικὸ ὕφος καὶ διαχρονικὸ

περιεχόμενο..Εἶναι ὁ πρῶτος ἐρευνητὴς τῆς ἱστορίας τῶν Σερρῶν μὲ τὸ

βιβλίο τοῦ «Ἱστορία τῆς πόλεως Σερρῶν ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων

μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς». Οἱ πυρποληθεῖσες καὶ ἀπολεσθεῖσες σημειώσεις

του παρέμειναν ἀναντικατάστατες μέχρι στιγμῆς. Πέθανε ἀπὸ καρκίνο

στομάχου στὶς 1-3-1926. 

3. Τό στρατιωτικό νεκροταφεῖο (κοιμητήριο)

Ἐντός τοῦ νεκροταφείου, μία ἔκταση περίπου δύο στρεμμάτων Βο-

ρειοδυτικά τοῦ κοιμητηριακοῦ ναοῦ, ἀποτελεῖ τό σταρατιωτκό

νεκροταφεῖο τῆς πόλεως Σερρῶν. Σ’ αὐτό θάφτηκαν 136 ἄνδρες τοῦ

στρατοῦ φονευθέντες κατά τό πλεῖστον στόν ἐμφὐλιο πόλεμο τοῦ 1948

-1949 ἤ θανόντες στό στρατό άπό διάφορες ἄλλες συνθῆκες. Οἱ τάφοι

αὐτών διατηροῦνται σέ ξεχωριστό περιφραγμένο στρατιωτικό

νεκροταφεῖο. Στά καθορισμένα ἀπό την Εκκλησία ψυχοσάββατα τοῦ

ἔτους τελεῖται ἀπό τό σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερρῶν και Νιγρίτης,

με την παρουσία ἀξιωματικῶν και ὁπλιτῶν τῆς Ταξιαρχίας στο χῶρο αὐτό

ἐπίσημο αρχιερατικό τρισάγιο μνημόσυνο. Εἰκόνα: 17  (βλ. παράρτημα).

Πίνακας τῶν στρατιωτικῶν τάφων 

Ἀναφέρουμε, σέ ἔνδειξη ἰδιαίτερης τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης, κατἀ

ἀλφαβητική σειρά τά άναγραφόμενα στούς ἐπιτύμβιους σταυρούς τῶν

τάφων τοῦ στρατιωτικοῦ νεκροταφείου τά ὀνόματεπώνυμα, τό στρατιω-

τικό βαθμό καί την ἡμερομηνία τοῦ θανάτου τῶν πεσόντων στίς μάχες

ανδρῶν γιά τήν πατρίδα. 

Ἀγκομαχαλαλὴς, Ἰωάννης – στρ/της (20-9-1948)

Ἀθανασόγλου, Συμεὼν – στρ/της (15-5-1948)

Ἀλφιέρης, Δημήτριος – στρ/της (20-5-1949)

Ἀποστολάκος, Βασίλειος – στρ/της (26-1-1949)

Ἀπουσάκης, Ἀνδρέας – στρ/της (13-2-1949)

Ἀσλανίδης, Βασίλειος – στρ/της (7-6-1949)
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Ἀχμάκης, Δημήτριος – στρ/της (25-5-1948)

Βασιλείου, Βασίλειος – στρ/της (16-8-1951)

Βαρσάμης Εὐάγγελος – στρ/της (24-3-1949)

Βέκιος, Ἐμμανουὴλ – στρ/της (29-10-1949)

Βέρτας, Γεώργιος – στρ/της (16-6-1949)

Βυθούλκας, Ἀντώνιος – στρ/της (14-4-1949)

Γαντζίδης, Δημοσθένης – στρ/της (15-6-1949)

Γεροθέου, Χρῆστος – στρ/της (18-8-1949)

Γεωργακάκης, Κωσταντίνος – στρ/της (7-5-1949)

Γιαννόπουλος Ὀδησέας – στρ/της (7-5-1951)

Γιαψανίδης, Ἠλίας – στρ/της (19-11-1949)

Γιοκαντζὴς, Δημήτριος – στρ/της (25 ἐτῶν – 1958)

Γιώσης, Ἀπόστολος - ἀντίσ/τάρχης (20-12-1948)

Γιώσης, Ἀπόστολος τοῦ Νικολ. – στρ. (22-12-1949)

Γρηγορίου, Ἀντώνιος – στρ/της (18-8-1951)

Δαμιανίδης, Ἰορδάνης – στρ/της (19-6-1949)

Ἐνβόλης, Ἰωάννης – στρ/της (2-5-1944)

Ζήσης, Νικόλαος – στρ/της (26-6-1949)

Θεοδώρου, Δημήτριος – στρ/της (20-5-1949)

Θωμαδάκης, Νικόλαος – στρ/της (17-7-1949)

Ἰντζούδης, Θεοχάρης – στρ/της (19-8-1949)

Ἰωαννίδης, Γεώργιος – στρ/της (2-7-1949)

Καλαϊτζίδης Χρῆστος – ταγματάρχης (2004)

Καλλιβρούσης, Γεώργιος – στρ/της (7-6-1949)

Καμπουρίδης, Γεώργιος – στρ/της (18-8-1949)

Καμπούρογλου, Γεώργιος – στρ/της (17-5-1949)

Κανάκης, Ἀπόστολος – στρ/της (23-2-1961)

Κανιραῖος, Νικόλαος – στρ/της (17-11-1948)

Καπνόπουλος, Παναγιώτης - ἄνθ/στής (29-3-1949)

Καραμιχάλης, Βασίλειος – στρ/της (27-4-1949)

Καρατσούλης, Δημήτριος – στρ/της (5-9-1943)

Καρίκης, Βασίλειος – στρ/της (24-11-1952)

Κατσερίδης, Σωκράτης – στρ/της (1983)

Κεχαγιὰς, Νικόλαος – στρ/της (24-8-1949)

Κλητόγλου, Γεώργιος – στρ/της (28-10-1947)
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Κομοτίτης, Πρόδρομος – στρ/της (27-4-1949)

Κοντοδῆμος, Θεόδωρος – στρ/της (9-2-1949)

Κορδόνιας, Γρηγόριος – στρ/της (28-5-1949)

Κοσμίδης, Παναγιώτης – στρ/της (23-3-1948)

Κότσαλας, Γεώργιος – στρ/της (16-6-1949)

Κοτσοπήνος, Ξενοφῶν – στρ/της (11-7-1949)

Κοζίνογλου, Γεώργιος – στρ/της (6-5-1949)

Κουρμουλάκης, Νικόλαος – στρ/της (2-2-1949)

Κουρτίδης, Δημήτριος –δεκανέας (17-11-1948)

Κουρτίδης, Πρόδρομος – στρ/της (21-4-1949)

Κυπραῖος, Εὐάγγελος -δεκανέας (7-2-1949) 

Κυριακίδης, Ἀλέξανδρος – στρ/της (23-7-1948)

Κωνσταντινίδης, Ἀπόστολος – στρ/της (12-12-1956)

Κωνσταντόπουλος, Ἰωάννης – στρ/της (27-12-1949)

Κωστάκης, Μιχαὴλ – στρ/της (25-11-1948)

Κωστίδης, Κωνσταντῖνος - δεκανέας (24-4-1949)

Λαζαρίδης, Παναγιώτης – στρ/της (13-11-1954)

Λιάπης, Γεώργιος – στρ/της (6-8-1951)

Λιαφάκης, Γεώργιος – στρ/της (26-11-1948)

Λιβάνης, Νικόλαος – στρ/της (13-11-1951)

Μακούλης, Κοσμᾶς – στρ/της (6- 2-1970)

Μελλισόπουλος, Ἰωάννης – στρ/της (25-4-1948)

Μετσανάκης, Στυλιανὸς – ἀνθυπ/στής (28-3-1949)

Μήσακας, Φώτιος – στρ/της (29-10-1949)

Μίχος, Νικόαλαος – στρ/της (19-7-1949)

Μορούτας, Ἀπόστολος – στρ/της (22-8-1949)

Μπαϊρακτάρης, Κων/τῖνος -ὑπο/γός (22-11-1951)

Μπάτσιος, Χρῆστος – στρ/της (6-8-1951)

Μπατσαλὴς, Ἀθανάσιος – στρ/της (29-10-1949)

Μπεχούλης, Γεάργιος – στρ/της (23-11-1949)

Μπιτσίτικος, Γεώργιος – στρ/της (1-3-1949)

Μπόλας, Γεώργιος – στρ/της (22-8-1949)

Μπουλτούρης, Διονύσιος – στρ/της (13-2-1949)

Μπουσάκης, Ἀνδρέας – στρ/της (13-2-1949)

Μπούσιος, Λάπρος – στρ/της (13-3-1952)
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Ναλμπάντης, Συρίδων – στρ/της (4-9-1948)

Νικολαϊδης, Χρῆστος – στρ/της (9-11-1948)

Νικολάου, Νικόλαος – στρ/της (12-3-1949)

Νουνόπουλος, Εὐθύμιος - λοχίας (14-9-1963)

Ντουχονιάρης, Δημήτριος – στρ/της (5-9-1953)

Οἰκονόμου, Ἀντώνιος – στρ/της (17-6-1949)

Ὀρφανόπουλος, Γεώργιος (– στρ/της 7-5—1949)

Πάλλας, Γεώργιος - λοχίας (14-4-1949)

Πανέρας, Ἀνδρέας – στρ/της (15-2-1949)

Παπαδάκης, Χριστόφορος – στρ/της (1-3-1949)

Παπαδόπουλος, Κυριάκος – στρ/της (25-10-1948)

Παπάζογλου, Βασίλειος – στρ/της (2-5-1948)

Παπαμιχαὴλ, Βάσος – στρ/της (10-11-1948)

Παῦλος, Ἰωάννης – στρ/της (3-6-1949)

Περβουδαράκης, Μιχαὴλ – στρ/της (13-1-1949)

Πεχλιβανίδης, Δημήτριος – στρ/της (5-2-1959)

Πιπέρης, Δημήτριος – στρ/της (15-2-1948)

Ὁδόπουλος, Ἰωάννης – στρ/της (29-10-1949)

Ρουσίδης, Νικόλαος – στρ/της (25-5-1948)

Σαββάκης, Κωνττῖνος - ανθ/στής (4-4-1948)

Σαββίδης, Λεωνίδας – στρ/της (23-3-1948)

Σαριδάκης, Χρῆστος – στρ/της (4-7-1948)

Σεμπέκης, Στέργιος – στρ/της (26-5-1948)

Σερβίνης, Χρῆστος – στρ/της (12-2-1949)

Σκληρὸς, Κωνσταντῖνος – στρ/της (26-10-1948)

Σολακίδης, Γεώργιος – στρ/της (17-11-1948)

Σουλιώτης, Γεώργιος – στρ/της (26-5-1948)

Σπυριδάκης, Ἐμμανουὴλ – στρ/της (14-8-1951)

Σπυρόπουλος, Δημήτριος – στρ/της (27-10-1948)

Σταυρίδης, Ἀλέξανδρος (26-1-1949)

Σταῦρου, Εὐστάθιος – στρ/της (15-6-1952)

Στειρόπουλος, Χρῆστος – στρ/της (17-11-1948)

Στεργίου, Νικόλαος – στρ/της (3-8-1949)

Στήχιος, Σεραφεὶμ – στρ/της (3-2-1948)

Σιτιντζὴς, Ἀνδρέας – στρ/της (26-7-1949)
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Τακούδας, Ἀπόστολος – στρ/της (3-6-1949)

Τάτος, Σπυρίδων – στρ/της (10-4-1948)

Τερμεντζίδης, Μιχαὴλ – στρ/της (5-7-1940)

Τζαλὴς, Εὐάγγελος – στρ/της (7-11-1948)

Τολιοτζίκης, Ἀλέξανδρος – στρ/της (23-11-1948)

Τοσκολίδης, Θεόφιλος – στρ/της (10-11-1949)

Τσακούμης, Εὐστάθιος – στρ/της (9-7-1949)

Τσανάκας, Βασίλειος – στρ/της (8-2-1949)

Τσέκας, Δημήτριος – στρ/της (29-7-1950)

Τσιλιδάκης, Ἰάκωβος – στρ/της (7-5-1949)

Τσιτσιλιάνος, Τραγιάνης – στρ/της (26-6-1952)

Τσοχρβαλίδης, Χρῆστος – στρ/της (2-10-1948)

Φασουλάκης, Ἰωάννης – στρ/της (9-7-1949) 

Φλαμούρης, Δημήτριος - λοχίας (2-3-1949)

Χάνος, Ἀπόστολος – στρ/της (16-7-1951)

Χαραματσάρας, Δημήτριος – στρ/της (28-4-1949)

Χατζάκης, Ἀνδρέας – στρ/της (1-9-1949)

Χατζηδημητρίου, Δημήτριος – στρ/της (14-12-1949)

Χατζηετὴμ, Ἀθανάσιος - λοχίας (21-1-1949)

Χατζηευστρατίου, Εὐστράτιος – στρ/της (11-3-1948)

Ζατζημιχαὴλ, Μιχαὴλ - ὑπολοχαγός (31-10-1949)

Χαψάρης, Ἀνδρέας – στρ/της (30-8-1949) 

Χριστοδουλάκης, Νικόλαος – στρ/της (13-4-1949)

Χρόνης, Ἰωάννης – στρ/της (14-4-1949)

Χρυσάφης, Ἰωάννης – στρ/της (3-11-1948)

Β΄ ΝΕΚροΤαΦΕιο , ΚοιμΗΤΗριο Του ΔΗμου ΣΕρρΩΝ

Ἵδρυση τοῦ Β΄ Νεκροταφείου

Πρὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Β΄νεκροταφείου οἱ κάτοικοι τῆς Δυτικῆς

περιοχῆς τῶν Σερρῶν χρησιμοποιοῦσαν ὡς νεκροταφεῖο μιά έκταση

κοντὰ στὸ ἐξωκκλήσι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, ἀριστερὰ τοῦ δρόμου, στο

σημεῖο που ἀρχίζει ἡ ἀνηφόρα γιὰ νὰ πᾶμε στὸ Μετόχι. Κατὰ τὴ διάνοιξη

τοῦ δρόμου βρέθηκαν προπολεμικοί τάφοι. 

Τὸ Β΄Νεκροταφεῖο ἱδρύθηκε στὸ διάστημα τοῦ τέλους τῆς κατοχῆς καἰ

64 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ



στίς ἀρχές τοῦ ἐμφυλίου πολέμου 1943—1946.

Ὁ χῶρος αὐτός χρησιμοποιοῦνταν ἀπό τοὺς ἐξουσιάζοντας στήν

κατοχή καί στόν εμφύλιο πόλεμο ὡς τόπος ἐκτελέσεως τῶν

ἀντιφρονούντων. Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες τῶν ἡλικιωμένων ἡ

περιοχὴ αὐτή ἦταν ὁ τόπος ἐκτελέσεως ἀνθρώπων σάν την Καισαριανὴ

τῶν Αθηνῶν. Οἱ ἐκτελούμενοι θάπτονταν ἐπὶ τόπου. Ἔτσι ἀρχισε ἡ ἱστορία

τοῦ Β΄ Νεκροταφείου. Εἰκόνα: 18  (βλ. παράρτημα).

Ἡ ἔκταση αὐτή ἦταν κτῆμα τῆς οἰκογένειάς τοῦ Πέντζου. Τή δώρισε

για τό Β΄νεκροταφεῖο τοῦ Δήμου Σερρῶν. Για πρώτη φορά ἔθαψαν στο

Β΄νεκροταφεῖο κανονικά τήν κόρη τοῦ Πέντζου. Σώζεται δεξιὰ τῆς

εἰσόδου τοῦ νεκροταφείου ὁ ἁπλὸς ἀπέρριτος οἰκογενειακὸς τάφος

τοῦ ζεύγους Πέντζου μὲ τὴν ἐπιτύμβια ἐπιγραφὴ «Ἀργυρὴ Πέντζου ἐτῶν

94 ἀπεβίωσε 8-4-1970». Στόν ἴδιο τάφο εἶναι καί τά ὀστά τοῦ δωρητῆ τοῦ

οἰκοπέδου. Εἰκόνα: 19  (βλ. παράρτημα).

Στὴν ἀρχὴ ἀντὶ γιὰ περίφραξη τό νεκροταφεῖο εἶχε μεγάλα

ἀγκαθωτὰ δένδρα ποὺ διατηροῦνταν μέχρι τὴν δεκαετία τοῦ 1990. Ξε-

ριζώθηκαν ἀπό τό Δήμο Σερρῶν καί περιφράχτηκε ἀπὸ τὶς τρεῖς

πλευρὲς μὲ λιθότοιχο.

Σύμφωνα μέ τήν κτηματολογική ἀπογραφή καί τήν πληροφορία τοῦ

πολιτικοῦ Μηχανικοῦ τοῦ Δήμου Σερρῶν, ἡ ἔκταση τοῦ Β΄ Νεκροταφείου

ἀνέρχεται σὲ 22. 584 τ. μέτρα. Στὶς 23-2- 2009 εἶχε 1271 τάφους, ἀπό

τους ὁποίους οἱ 176 εἶναι ἀγορασμένοι ὡς οἰκογενειακοὶ τάφοι. Εἰκόνα:

20  (βλ. παράρτημα).

Κτίστηκαν τρία χωνευτήρια ὀστῶν στις δύο ἄκρες και στο μέσον του

ἀνατολικοῦ τοίχου του νεκροταφείου Τὸ ὀστεοφυλάκιο κατασκευάστηκε

στὸ νότιο ἄκρο τοῦ νεκροταφείου μὲ διαστάσεις 12,60Χ 6,20.

Εἰκόνα: 21  (βλ. παράρτημα).

2. Κοιμητηριακός ναός Ζωοδόχου Πηγῆς

α) Ἐρανική ἐπιτροπή γιά τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ

Τό νεκροταφεῖο γιά σαράντα χρόνια στερούνταν κοιμητηριακοῦ

ναοῦ.

Γιά τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς συστήθηκε ἐρανικὴ

ἐπιτροπὴ μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμὸν 60/20-12-1977 ἀπόφαση τοῦ

μητροπολιτικοῦ συμβουλίου τῆς Μητροπόλεως Σερρῶν καὶ Νιγρίτης καὶ
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ἐγκρίθηκε μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμ 3856/ 10-1-1978 ἀπόφαση τῆς Νομαρχίας

Σερρῶν. Ἀποτελοῦνταν ἀπὸ τὰ κάτωθι μέλη:

1) Αἰδεσ. Οἰκονόμος Χρίστος Παπαμιχαήλ, πρόεδρος (προϊστάμε-

νος τοῦ ναοῦ τῆς Εὐαγγελιστρίας, στον ὁποῖον ὑπάγoνταν τὸ

Β΄Νεκροταφεῖο Σερρῶν), 2) Εὐαγγελία Πλατσοπούλου τοῦ Σταύρου,

γραμματέας, 3) Κωνσταντῖνος Χαχατζημαργαρίτης τοῦ Στεφάνου,ταμίας,

4) Δημοσθένης Σαρακατσάνης τοῦ Ἀποστόλου, 5) Κλεονίκη Σφετικοπού-

λου τοῦ Γεωργίου, 6) Γεώργιος Μπικιάρης τοῦ Δημητρίου, 7) Ἡρακλῆς

Καϊκα-τζάνης τοῦ Θωμᾶ, 8) Θάλεια Μακρυχωρίτου τοῦ Ἀγγέλου, 9)

Βασιλικὴ Χατζηπαζαρλῆ τοῦ Χαραλάμπους, 10) Εὐαγγελία Γαυρίδη τοῦ

Ἰωάννου, 11) Ἑλένη Δουλγέρογλου τοῦ Νικολάου, 12) Φωτεινὴ Γκάλιου

τοῦ Γεωργίου, 13) Ἀθηνᾶ Σαρδέλα τοῦ Βασιλείου (Πράξη 1/20-12-1977).

Μὲ διπλότυπα ἀποδείξεων ἔκανε ἐράνους κατὰ τὰ διαστήματα 9-4-

1978 ἕως 1-7-1978 και 1-11-1978 μέχρι 31-8-1979 (πράξεις 14/-11-1978,

16/1-9-79. 

Τὴν ὡς ἄνω δραστηριότητά τή συνέχισε ἡ νέα ἐπιτροπή τοῦ ναού

ἀπό τό 1983 καί ἑξῆς μὲ τους : 1) αἰδεσ. Ἰωάννη Μαντζακίδη, πρόεδρο

(προϊστάμενο τοῦ ναοῦ τῆς Εὐαγγελιστρίας), 2) Πλατσοπούλου

Εὐαγγελία, γραμματέα, 3) Χατζημαργαρίτη Κωνσταντῖνο, ταμία, 4) Δημο-

σθένη Σαρακατσάνη, 5) Κλεονίκη Σφετικοπούλου, μέλη, (πράξη 21/10-

1-1983). 

Ἡ Ἑκκλησιαστική ἐπιτροπή τό 2009 αποτελοῦνταν ἀπό τους: 1) Χρυ-

σόστομο Λουκάγκο πρόεδρο (ἐφημέριο τοῦ Τίμιου Σταυροῦ), 2) Κω-

σταντιινίδου Ἔφη, 3) Δούγκα Παναγιώτη, 4) Κουκόγλου Κυριάκο και 5)

Λιώρα Χαράλαμπο.

β) Ἀνέγερση τοῦ ναοῦ 

Γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ ἡ ἐπιτροπὴ προέβη σὲ τρεῖς προκήρύξεις

δημοσίου μειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ στὶς 23-7-1978, στὶς 10-8-1978 καὶ

στὶς 31-8-1978, ἀλλὰ δὲν παρουσιάστηκαν ἐμπειροτεχνίτες ἐργολήπτες

γιὰ τὴν ἀνάληψη τοῦ ἔργου. (Πράξεις 4/7-7-2978, 5/28-7-1978 καὶ 8/18-

8-1978). Κατόπιν τῆς τριπλῆς ἀποτυχίας μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμόν 1981/11-9-

1978 ἀπόφαση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Μητροπόλεως

Σερρῶν καὶ Νιγρίτης ἡ ἐργολαβία τῆς θεμελιώσεως τοῦ ναοῦ ἀνατέθηκε

ἀπ’ εὐθείας στὸν ἐμπειροτεχνίτη ἐργολάβο Στέργιο Χάψαλη ( Πράξη
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10/22-9-1978).

Μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμὸν πράξη 15/27-8-1979 ἀπόφαση ἀνέθεσαν τὴν

περαιτέρω ἀνέγερση τοῦ ναοῦ διὰ αὐτεπιστασίας στὸ ἐργοτάξιο τοῦ

Δήμου Σερρῶν ἄνευ τῆς ἐπιβαρύνσεως τοῦ ποσοαστοῦ τοῦ 28 %.

Ἡ ἐπιτροπὴ σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση και τόν προϋπολογισμό τοῦ

ἔργου 650.000 δραχμῶν τοῦ πολιτικοῦ μηχανικοῦ τοῦ Δήμου Σερρῶν κ

Παντελῆ Κουροπαλάτη πλήρωνε στὸ Δῆμο κατά τὴν πρόοδο τοῦ ἔργου

ἀπὸ τὰ χρήματα τοῦ ἐράνου, ποὺ εἶχε κατατεθειμένα στὴν Ἐθνικὴ Τρά-

πεζα. Ἡ δασκάλα Εὐαγγελία Πλατσοπούλου, γραμματέας τῆς ἐπιτροπῆς,

ἐνίσχυε συνεχῶς και ἀφειδῶς τὸ ταμεῖο μὲ δωρεὲς κάθε μήνα ἀπὸ τό

μισθό της. Εἰκόνα: 22  (βλ. παράρτημα).

Ἡ ἀποπεράτωση τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ σκελετοῦ τοῦ ναοῦ καὶ τῶν

σουβάδων, γιὰ πολλοὺς λόγους, παρατάθηκε μέχρι τὸν Ὀκτώβριο τοῦ

1985. Ἀναγκάστηκε ἡ ἐπιτροπὴ νὰ αναθέσει, κατόπιν μειοδοτικοῦ δημο-

σίου διαγωνισμού. ἀπ’ εὐθείας τὸν ἐλαιοχρωματισμὸ καὶ τὴν τοποθέτηση

ὑαλοπινάκων τοῦ ναοῦ σὲ ἐμπειροτεχνίτες. Ἀνέθεσε τὸν

ἐλαιοχρωματισμὸ στὸ βαφέα Κοτζαπαυλίδη Ζωϊδη μὲ 130.000 δραχμὲς

και τὴν τοποθέτηση τῶν ἐγχρώμων ὑαλοπινάκων στὸν κ Στέργιο Μυσιρλὴ

μὲ 88.000 δραχμές. Λόγω τῆς μεγάλης ὑγρασίας, οἱ τοῖχοι ἔγιναν μὲ πα-

σαμέντο καί σπατουλαριστοὶ σὲ ὕψος 1,70, με 35.000 δραχμές ἐπί

πλέον (πράξεις 25/14—ιο-1985 καὶ 26/18-11-1985).

Τὸ κωδωνοστάσιο τοῦ ναοῦ, διαστάσεων 4Χ4Χ6, εἶναι προσκολλη-

μένο στὴ νοτιοδυτικὴ γωνία τοῦ ναοῦ. Εἶναι διόροφο μὲ δυὸ καμπάνες

Ὁ δεύτερος ὅροφος φαίνεται ὅτι κτίστηκε ἐκ τῶν ὑστέρων, διότι παρα-

μένει ἀσουβάντιστος. Στὸ εἰσόγειο ἐγκαταστάθηκε ἡ κεντρικὴ θέρμαση

τοῦ ναοῦ τό 2006. 

Στὶς 18-11-1987 ἀνασυγκροτήθηκε ἡ ἐρανικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ

κοιμητηριακοῦ ναοῦ ἀπό τους: 1) Αἰδεσιμότατο Ἰορδάνη Θεμελίδη, πρό-

εδρο (προϊστάμενο τοῦ ναοῦ Εὐαγγελιστρίας), 2) Σαρακατσάνη Δημο-

σθένη, ἀντιπρόεδρο, 3) Χατζημαργαρίτη Κωσταντίνο ταμία, 4)

Πλατσοπούλου Εὐαγγελία, γραμματέα, 5) Μακρυχωρίτου Θάλεια, 6)

Σφετικοπούλου Κλεονίκη, μέλη. Ἡ ἑπιτροπή κατέστησε τό ναό

λειτουργικὸ ἐξοπλίζοντας αὐτόν μέ τά ἀπαραίτητα γιά τήν ὁμαλή λειτουρ-

γία του.

Στήν πολυετή θητεία τῆς πραγματοποίηθηκαν τὰ κάτωθι ἔργα:
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α) Ἡ κατασσκευὴ τοῦ τέμπλου μὲ γύψο καὶ ἡ τοποοθέτηση τῶν εἰκόνων

αὐτοῦ τὸ 1988. Οἱ πόρτες τῆς ὡραίας πύλης προέρχονται ἀπὸ τὸ

ἀντικατασταθέν παλαιό τέμπλο τοῦ ναοῦ τῆς Εὐαγγελιστρίας,. 

β) Ἡ κατασκευὴ τῆς Ἁγίας Τράπεζας καὶ τῆς προσκομιδῆς. 

γ) Ἠ αγορά τῶν ξυλόγλυπτων ἐπίπλων τοῦ ναοῦ, τό ἀναλόγιο, ὁ θρόνος

( διαστάσεων 0,90 Χ2,50) καὶ τά 20 στασίδια ἀπό τό καλλιτεχνικό ξυλο-

γλυπτικό ἐργαστήριο τοῦ ἐργαστηρίου κ Ἐλευθεριάδη. Τὰ καθίσματα

καὶ τὸ παγκάρι ἀγοράστηκαν ἀπό τό ἐργαστήριο τοῦ κ Χατάκη. Οἱ δύο

πολυέλαιοι ἀπό τό Σκιαδόπουλο. Στήν ἀγορὰ τῶν ἐπίπλων τοῦ ναοῦ

συνέβαλε οἰκονομικά καί ὁ ναὸς τῆς Εὐαγγελίστριας. Ὁ θρόνος

ἐξοφλήθηκε μὲ τή δωρεὰ τῆς Εὐαγγελίας Πλατσοπούλου.

δ) Ἡ ἀνέγερση τοῦ πρόναου τοῦ ναοῦ και ἡ ἐγκατάσταση τῆς κεντρικῆς

θέρμανσης ἔγιναν τὸ 2006.

ε) Ἡ ἁγιογράφηση τῶν φορητῶν εἰκόνων τοῦ τέμπλου, καὶ ἡ τοιχογραφία

τοῦ ναοῦ, ἐκτὸς τοῦ Παντοκράτορος, ἔγιναν ἀπό τό Σερραῖο

ἁγιογράφο κ. Καβακίδη Δημήτριο κατά τα ἔτη 1987-1990. Οἱ

ἁγιογραφίες του διακρίνονται γιὰ τὴν πολύ ἐπιμελημένη με ὡραῖα

χρώματα τέχνη του. Οἱ εἰκόνες τοῦ δυτικοῦ τοίχου ἐντυπωσιάζουν τούς

ἐπισκεπτες. Ἡ εἰκόνα τῆς καθόδου τοῦ Κυρίου στόν Ἅδη, στό εξώ-

φυλλο τοῦ βιβλίου εἶναι από τήν ἄνω τοιχογραφία τοῦ.

στ) Ἡ ἀνέγερση και ἡ ἐπιπλωση τῆς αἴθουσας δεξιώσεων και

ὀστεοφυλακίου ἐντὸς τοῦ νεκροταφείου. 

Γιά τά ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ ἡ ἐντοιχισμένη ἐνεπίγραφη μαρμάρινη

πλάκα στό ὑπέρθυρο τῆς εἰσόδου τοῦ κυρίως ναοῦ γράφει: ὅτι «Ὁ ἱερός

οὖτος ναός ἐνεκαινιάσθη στίς 5-11-1988 ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου

Σερρῶν καί Νιγρίτης κ, κ, Μαξίμου». Εἰκόνα: 23  (βλ. παράρτημα).

γ) Περιγραφὴ τοῦ ναοῦ 

Ὁ ναὸς εἶναι μονόκλιτος βασιλικῆς ρυθμοῦ μὲ τροῦλο καί μέ μεγάλη

κλίση στη δίριχτη στέγη . Οἱ ἐξωτερικές του διαστάσεις εἶναι 13,10 Χ7,40

χωρίς τό κωδωνοστάσιο Οἱ ἐσωτερικὲς διαστάσεις τοῦ κυρίως ναοῦ

εἶναι 8,30Χ6, τοῦ νάρθηκα 1,65Χ7,30, καὶ τοῦ τοῦ Ἁγίου Βήματος 1,65 Χ6.

Τὸ Ἅγιο Βῆμα φέρει τρεῖς κόγχες, τὴ μεγάλη πλάτους 2,35 καὶ τὶς δυὸ

μικρὲς, τῆς προσκομιδῆς και τοῦ σκευοφυλακίου ,πλάτους ἑνὸς μέτρου.

Ἡ ἐπιφάνεια τῆς Ἁγίας Τράπεζας εἶναι 1,10Χ1.
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Ὁ ναὸς φωτίζεται ἀπὸ δεκατέσσερα παράθυρα. Ἔχει ἕξι στὸν

τροῦλο, τρία στὸ νότιο τοῖχο, τέσσερα στὸ βόρειο καὶ ἕνα μικρότερο

δυτικὰ ψηλὰ στὴ ὀροφή. Φωτίζεται καὶ ἀπὸ τοὺς ὑαλοπίνακες τῶν τριῶν

θυρῶν τοῦ ναοῦ, τῆς εἰδόδου (1,20Χ 2,05), τὴ νότιας μὲ τὸν μεγάλο φεγ-

γίτη (1,30 Χ3) καὶ τοῦ Ἁγίου Βήματος.

Τὸ τέμπλο εἶναι καλλιτεχνικότατο μέ γύψο.  Εἰκόνα: 24  (βλ. παράρτημα).

Οἱ πόρτες του προέρχονται ἀπὸ τὸ παλαιό τέμπλο τοῦ ναοῦ τῆς

Εὐαγγελιστρίας. Ὁ Μεγάλος ἀρχιερέας, Ἰησοῦς Χριστὸς στὴν Ὡραία

Πύλη εἶναι ἔργον τοῦ 1966 τῶν: Κωτικώστα καὶ Γιαννακούδη μέ τή συν-

δρομή τῶν γυναικῶν τῆς ἐνορίας τῆς Εὐαγγελιστρίας.

Στά παραπόρτια τοῦ Ἁγίου Βήματος εἰκονίζονται οἱ ἀρχάγγελοι

Μηχαὴλ καὶ Γαβριὴλ Ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἀφιερώθηκε ἀπό τήν κ. Κατίνα

εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Ἰωάννη Ἁγικάτσικα.

δ) Φορητές εἰκόνες 

Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου εἶναι ἔργα τοῦ ἁγιογράφου Δ. Γ. Πολυβακίδη

τοῦ ἔτους 1987. Εἶναι ὁλόσωμες μὲ ἀπαλὰ γλυκά χρώματα σὲ διαστάσεις

1,10Χ 0,45.

1) Ἡ ζωοδόχος Πηγή. Ἐντὸς κολυμβήθρας μὲ κρουνοὺς εἰκονίζεται ἡ Πα-

ναγία μὲ τὸ Χριστὸ ὡς παιδίον μπροστά της. «Δέησις Εὐαγγελίας Πλα-

τσοπούλου, εἰς μνήμην γονέων καὶ ἀδελφῶν. Χεὶρ Δ.Γ. Πολυβακίδη

1987».

2)  Μήτηρ Θεοῦ. Ὁλόσωμη ἡ Παναγία μὲ τὸ Χριστὸ ὡς παιδὶ στὴν

ἀγκάλη της. «Εἰς μνήμην Βαϊας Βλαχοπούλου γονέων καὶ ἀδελφῶν».

3) Ὁ Ἰησοῦς Χριστός. «Εἰς μνήμην γονέων καὶ ἀδελφῶν Σταύρου Πλα-

τσοπούλου. Χεὶρ Δ.Γ. Πολυβακίδη 1987».

4) Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. «Εἰς μνήμην τῶν γονέων Πηνελόπης

Στέλας. Χεὶρ Δ. Γ. Πολυβακίδη 1987». 

Ψηλὰ στὸ τέμπλο εἶναι τοποθετημένες οἱ εἰκόνες τῶν δώδεκα

ἀποστόλων καὶ στὸ κέντρο ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος. 

5) Ζωοδόχος Πηγὴ (διαστάσεις 1Χ070). Ἡ Παναγία ἐντὸς κολυμβήθρας

μὲ κρουνοὺς κρατᾶ τὸ Χριστὸ ὡς παδί. Δυὸ ἄγγελοι φύλακες ἵπτανται

ἑκατέρωθεν. Κρατοῦν εἰλιτάρια ποὺ γράφουν: τοῦ δεξιοῦ «Χαῖρε ἡ

ἴασις προχέουσα ἄφθονο». καὶ τοῦ ἀριστεροῦ «Χαῖρε ἡ δεξαμένη τὸ

ζωήρρυτον ὕδωρ. Δέησις εἰς μνήμην τῆς οἰκογενείας Σαρδέλα Βασι-
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λείου καὶ Μαριγῶς τὰ τέκνα Χριστοδούλου, Νικολάου,Ἀθανασίου Σο-

φίας Ἀποστόλου Χεὶρ Ἃ Γκόλα». Εἶναι τοποθετημένη στὸ ξυλόγλυπτο

Προσκυνητάριο (διαστάσεων 0,97Χ 2,50) πού βρίσκεται στη βάρεια

πλευρᾶ τοῦ ναοῦ.

6) Ὁ Κύριος Ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστός, (1Χ0,70). «Ὁ βασιλεὺς τῶν βασλευόν-

των, ὁ Μέγας ἀρχιερεύς» Εἰκονίζεται ἔνθρονος στὸ δεσποτικὸ θρόνο.

«Δέησις οἰκογένειας Μανούκα, Ἔργον τοῦ Δ.Γ.Πολυβακίδη 1988».

7) Ὁ Ἅγιος Νικήτας (1Χ0,70). Εἶναι ἐντοιχισμένη δίπλα ἀπὸ τὸ θρόνο.

ε) Ἡ τοιχογραφία τοῦ ναοῦ

Στὸ Ἅγιο Βῆμα εἰκονίζονται: 

α) Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι σύνθετη εἰκόνα μὲ πολλὲς λεπτομέ-

ρειες. Εἰκονίζονται ἡ Παρθένος μὲ τὸν νεογέννητο Χριστὸ στὴ φάτνη,

ὁ Ἰωσήφ, οἱ ἄγγελοι καὶ οἱ βασκοὶ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες τὰ

πρόβατα αὐτῶν Ἕνας ἄγγελος φέρει τὸ μήνυμα τῆς γεννήσεως τοῦ

Χριστοῦ στοὺς βοσκοὺς « Μὴ φοβεῖσθε. ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν

χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτί ἐτέχθη σήμερον σωτὴρ,

ὃς ἔστι Χριστὸς ὁ Κύριος, ἐν πόλει Δαβὶδ» (Λουκᾶ 2, 10-11). «Δέησις

Εὐαγγελίας Πλατσοπούλου. Χεὶρ Δ.Γ. Πολυβακίδη». Εἶναι μέσα στὴν

κόγχη τῆς προσκομιδῆς.

β) Ἡ Ἁγία Τριάδα. Εἰκονίζεται πάνω ἀπὸ τὴν προσκομιδὴ ὡς Φιλοξενία τοῦ

Ἀβραάμ. 

Στὴ μεγάλη κόγχη εἰκονίζονται μὲ ἀρχιερατικὲς στολὲς:

γ) Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος «Δέησις, εἰς μνήμην οἰκογένειας Ρατκίδου

Ἀθηνιδώρου, Μαριώρας, Ἀθηνᾶς, Ζαφείρη, Δήμητρας»

δ) Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. «Δέησις οἰκογένειας Ἰωάννου

Βλάχου»

ε) Ὁ Ἅγιος Βασίλειος. «Δέησις οἰκογένειας Καράμπελια Βασιλείου. Μα-

ριγώς καὶ τῶν τέκνων Χρστοδούλου, Νικολάου Ἀθανασίας, Σοφίας

Ἀποστόλου».

στ) Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, ὁ Θεολόγος. «Δέησις τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ).

ζ) Ἡ πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν. Ἡ Παναγία ὁλόσωμη, ὄρθια σὲ κανονικὸ

μέγεθος «Ἀφιέρωσις Κεφαλὰ Δημητρίου» 

η) Ἡ Ἄκρα Ταπείνωσις. Εἰκονίζεται στὴ νότια μικρὴ κόγχη «Εἰς μνήμην Σταύ-

ρου Πλατσοπούλου». 
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Στὸ κυρίως ναὸ εἰκονίζονται κατὰ σειρὰ ἀπὸ τὸ νότιο τοῖχο ὁλόσωμοι:

θ) Ἅγιος Κωνσταντῖνος «Δέησις εἰς μνήμην Κωσταντίνου Γαρίδη».

ι) Ἅγιος Γεώργιος. «Δέησις Γεωργίου Μάνδραλη 1989».

ια) Ἅγιος Δημήτριος «Δέησις Δημητρίου Μπεκιάρη 1989»

ιβ) Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου σὲ διαστάσεις 2,40Χ2,40. Ἀναγράφεται

«‘Ἐγὼ εἰμὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου. Ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσει

ἐν τῆ σκοτία, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς»(Ἰωάννου 8,12) Χεῖρ Δ.Γ Πο-

λυβακίδη ΒΕ =2005

ιγ) Ἡ εἰς Ἅδου κάθοδος τοῦ Χριστοῦ, (διαστάσεις 2,40Χ 2,40). Ὁ Χριστὸς

ὡς θριαμβευτὴς τοῦ θανάτου ἀνασύρει τοὺς νεκροὺς ἀπὸ τὸν Ἅδη.

Ἀναγράφεται: « Ἐγὼ εἰμὶ ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ,

κᾶν ἀποθάνη ζήσεται. Καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ

ἀποθάνει εἰς τὸν αἰώνα» (Ἰωάννου 11, 25 ) Χεὶρ Δ.Γ.Πολυβακίδη 2005.

Εἰκόνα: 25  (βλ. παράρτημα).

ιδ) Οἱ Μυροφόρες γυναῖκες πρό τοῦ τάφου τοῦ Ἰησοῦ πού τον φρουρεῖ

ἕνας ἄγγέλος «Δέησις εἰς μνήμην γονέων καὶ ἀδελφῶν Εὐαγγελίας

Πλατσοπούλου 1987. Οἱ ἁγιογραφίες στὸ δυτικὸ τοῖχο εἶναι

ἀριστουργήματα τέχνης. Τά ἁπαλὰ, σπάνια, ποικίλα χρώματα

ἐντύπωσιάζουν τόν ἐπισκέπτη. Πολλοὶ φωτογραφίζουν τις εἰκόνες

αὐτές γιὰ εὐχητήριες κάρτες. 

ιε) Ἡ Ἁγία Μαρίνα. «Εἰς μνήμην Ἀθανασίου Μπαράκα».

ιστ)Ἡ Ἁγία Ἀναστασία. «Εἰς μνήμην Ἀναστασίας Βουρλιώτη».

ιζ) Ἡ Ἁγία Ἑρμιόνη,«Εἰς μνήμην Φαίδωνος καὶ  Ἑρμιόνης Θεοχαρίδου»

2008.

ιθ) Ἡ Ἁγία Ἑλένη. «Εἰς μνήμην τῆς μητρός μου Ἑλένης Κωσταράκη».

Εἰκόνα: 26  (βλ. παράρτημα).
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Μ Ε Ρ ΟΣ  Β ΄

Η ΣΤαΣΗ ΤΩΝ αΝΘρΩΠΩΝ 
αΠΕΝαΝΤι ΣΤουΣ ΝΕΚρουΣ Και ΣΤο ΘαΝαΤο 

ι. Τὰ ἔθιμα τῶν εἰδωλολατρῶν

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες θεωροῦσαν τὸν ἐνταφιασμὸ τῶν

ἀποβιωσάντων ὡς τὸ σπουδαιότερο καὶ μεγαλύτερο καθῆκον

τῆς ζωῆς των, διότι πίστευαν ὅτι ἡ ψυχὴ τοῦ νεκροῦ χωρὶς ταφή δὲ

μποροῦσε νὰ περάσει στὴ φανταστικὴ καὶ ὡραία τοποθεσία τῆς

ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν, στὰ Ἠλύσια πεδία, ἀλλὰ θὰ περιπλανιόταν

στὶς ὄχθες τῆς Στυγός. Θεωρεῖτο βαρὺ ἔγκλημα ἀπὸ τοὺς ρήτορες ἡ πα-

ράλειψη τῆς ταφῆς τῶν νεκρῶν ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς τους καὶ ἰδιαίτερα

τῶν πεσόντων στὰ πεδία τῶν μαχῶν ἀπὸ τοὺς ἐπιζῶντες.

Ἡ Ἀντιγόνη στὴν τραγωδία τοῦ Σοφοκλέους καταφρόνησε κάθε κίν-

δυνο γιὰ νὰ ἐνταφιάσει τὸ νεκρὸ σῶμα τοῦ ἀδελφοῦ της Πολυνείκη.

Μόνον οἱ κακοῦργοι καὶ οἱ προδότες τῆς πατρίδας ἀφήνονταν ἄταφοι γιὰ

νὰ τοὺς φᾶν τὰ σκυλιὰ καὶ τὰ ὄρνεα. Ὁ Λουκιανὸς στὸ περὶ Πένθους

σύγγραμμά του περιγράφει τὸν τρόπον τοῦ ἐνταφιασμοῦ τῶν νεκρῶν

στὴν ἐποχή του. 

Μόλις ξεψυχοῦσε ὁ ἄνθρωπος τὸν ἔβαζαν στὸ στόμα του ἕνα

ὀβολὸ (δραχμή) γιὰ νὰ πληρώσει τὸν πορθμέα ποὺ θὰ τὸν μεταβίβαζε

στὸν Ἅδη. Οἱ συγγενεῖς γυναῖκες τοῦ ἔκλειναν τὰ μάτια καὶ τὸ στόμα, τὸν

ἔλουζαν, τὸν ἀρωμάτιζαν καὶ στεφάνωναν τὴν κεφαλή του μὲ λουλούδια

τῆς ὥρας. Τὸν ἔντυναν μὲ ἄσπρα καθαρὰ ροῦχα καὶ τὸν τοποθετοῦσαν

στὴν κλίνη. Κάποτε τὸν ἔβαζαν σὲ ὑπαίθριο χῶρο τοῦ σπιτιοῦ, ἀλλὰ μετὰ

μέσα στὸ σπίτι. Ἔβαζαν στὴν κλίνη του μία κερήθρα μέλι γιὰ νὰ γλυκάνει

τὸν Κέρβερο στὸν Ἅδη καὶ ληκύθους, πήλινα ζωγραφισμένα ἀγγεῖα. Στὴ

θύρα τοποθετοῦσαν ἀγγεῖο μὲ νερὸ γιὰ νὰ περιρραίνονται οἱ ἔνοικοι

ποὺ θρηνοῦσαν γοερῶς καὶ τραβοῦσαν τὰ ροῦχα τους καὶ τὰ μαλλιά



τους. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς συγγενεῖς γυναῖκες δὲν ἐπιτρέπονταν νὰ παραβρί-

σκονται πλησίον τοῦ νεκροῦ ἄλλες γυναῖκες κάτω τῶν ἑξήντα χρονῶν. 

Ὁ Σόλωνας θέσπισε νόμο νὰ ἐνταφιάζουν τὸ νεκρὸ τὴν τρίτη ἡμέρα

πρὸ τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου, ἀλλὰ τὸ θερμὸ κλίμα τοὺς ὑποχρέωσε νὰ

θάπτουν τὸ νεκρὸ ὅσο τὸ δυνατὸν τὸ ταχύτερο. Κατὰ τὴν ἐκφορὰ προ-

πορεύονταν τοῦ νεκροῦ οἱ ἄνδρες, ἀκολουθοῦσαν οἱ μισθωτὲς

γυναῖκες ποὺ θρηνοῦσαν γοερῶς μὲ τὴ συνοδεία θρηνητικῶν ἤχων

ἄσματος αὐλοῦ καὶ μετὰ τὸ ὑπόλοιπο πλῆθος.

Γι’ αὐτοὺς ποὺ πέθαιναν στὴν ἀλλοδαπὴ γίνονταν στὸ σπίτι τους ἐκ

τῶν ὑστέρων οἱ ἐπικήδειες τελετές. Μετὰ ἀπὸ τὸν ἐνταφιασμὸ

ἐπακολουθοῦσε τὸ περίδειπνο ἢ νεκρόδειπνο στὸ σπίτι τοῦ πλησιεστέ-

ρου συγγενοῦς. 

Κατὰ τὴ φράση τοῦ Σωκράτη «Τὸ σῶμα καιόμενο ἢ κατορυττόμενον»

καίγονταν ἢ θάπτονταν στὴ γῆ.

Ἀπὸ τὴν Ἰλιάδα τοῦ Ὁμήρου (Ζ 38, Ε 887, Ψ127 καὶ Ω 787) πληρο-

φορούμαστε ὅτι στην ἐποχή τοῦ Ὁμήρου καίγονταν τὰ σώματα, ἐνῶ

στήν ἐποχή τοῦ Κικέρωνα (de leg. II 25) και τοῦ Κέκροπα θάπτονταν οἱ

νεκροὶ στὴν Ἀθήνα. Οἱ ἀποκαλυφθέντες ἄπειροι ἀρχαῖοι τάφοι καὶ

σκελετοὶ ἀνθρώπων ἐνισχύουν τὴν ἄποψη ὅτι καὶ στὴν ἀρχαιότητα οἱ πε-

ρισσότεροι νεκροὶ θάπτονταν. 

Σέ ἀρχαϊκούς τάφους βρέθηκαν μερικά σώματα νεκρῶν θαμμένα

σέ ἐμβρυακή στάση, δηλαδή ὅπως εἶναι τό ἔμβρυο στή μήτρα της μάνας

του κουλουριασμένο πρίν γεννηθεῖ. Ίσως νά εἶχε ἀλληγορική ἔννοια ὅτι

μέ τό θάνατο ὁ νεκρός ἐπανέρχονταν σἄν ἔμβρυο σε μία νέα ζωή. 

Ὅσους τοὺς ἔκαιγαν στὴ φωτιά ἔκαιγαν συγχρόνως καὶ τὰ

προσφιλῆ τους ἀντικείμενα, ὅπλα, ἐνδύματα, σκεύη καθημερινῆς χρή-

σεως, ἀκόμη καὶ τὰ προσφιλῆ τους ζῶα κ.λ.π. Ἔκαναν σπονδὴ, χύνοντας

κρασί στὴ φωτιά . Μάζευαν τὴ στάχτη σὲ τεφροδόχους. 

Στὸ μουσεῖο τῶν Σερρῶν ὑπάρχει ἐκτεθειμένη λαξεμένη σὲ μάρ-

μαρο τεφροδόχος σὲ σχῆμα μικροῦ βαρελιοῦ. Ἐξωτερικὰ φέρει

ἀνάγλυφες εἰκόνες ἕνα κεφάλι βοδιοῦ καί ἕνα παιδὶ ποὺ φέρει

ἀναμμένη δάδα και ἄνθη. Φέρει τὴν ἐπιγραφὴ «Μένανδρος Πυρούλα

ἐπύη- (sic)ζῶν ἐαυτω κὲ τὴ συμβίω καὶ τῷ παιδίῳ, μνήμης χάριν». 

Κατασκεύαζαν τάφους ἀνάλογα μὲ τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τοῦ

νεκροῦ, τὴ θέση, καὶ τὴν ὕλη τοῦ ὑπεδάφους. Ἀποκαλύπτονται πολλῶν
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εἰδῶν τάφοι. Συναντοῦμε ἁπλούς τύμβους μὲ ἐπισώρευση χώματος

πάνω σ’ αὐτοὺς, ἀλλά καί κιβωτιόσχημους, ἤ θολωτούς, σκαμμένους στὴ

γῆ .Οἱ μεγαλύτεροι ἔχουν διαφόρους χώρους, ἤτοι διάδρομο, προθά-

λαμο καὶ τό θάλαμο μὲ τὴ νεκροκλίνη. Μέσα σ' αὐτοὺς τοποθετοῦσαν

ληκύθους μὲ μύρα, κοσμήματα, ἀγγεῖα, προσφιλῆ ἀντικείμενα τοῦ

ἀποθανόντος καὶ ἄλλα κτερίσματα ὡς δῶρα γιὰ τὸ νεκρό,. Πάνω σ'

αὐτοὺς ἔστηναν ἐπιτύμβιες ἀνάγλυφες ἐνεπίγραφες πλάκες, στῆλες

διαφόρων σχημάτων,κίονες, ναΐδια καὶ τὴν προτομὴ τοῦ νεκροῦ.

Ἔγραφαν τὸ ὄνομα τοῦ νεκροῦ, τοῦ δήμου καί μερικὲς φορὲς

περιστατικὰ τῆς ζωῆς του. Βρέθηκαν μεγαλοπρεπεῖς τάφοι σὲ πολλὰ

μέρη τῆς Ἑλλάδας ὅπως π.χ. τοῦ Ἀγαμέμνονα στὶς Μυκῆνες, τοῦ Φιλίππου

στὴ Βεργίνα, κ. λ. π. Φρόντιζαν πολύ τούς τάφους τῶν νεκρῶν, τοὺς κα-

θάριζαν, τοὺς στόλιζαν μὲ ἀνθόπλεκτα στεφάνια. Ἔκαναν πάνω σ'

αὐτοὺς ἐναγίσματα καὶ χοές, τὰ γενέσια μνημόσυνα, τὴν ἡμέρα τῶν γε-

νεθλίων του νεκροῦ, καὶ τὰ νεκύσια τὴν ἡμέρα τοῦ θανάτου του. Περὶ

ἀνακομιδῆς τῶν νεκρῶν δὲν γίνεται λόγος37. 

ιι. Τά ἔθιμα τῶν χριστιανῶν

1. Τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου στὸ χριστιανισμό

Ὁ χριστιανισμὸς πιστεύει ὅτι τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ναὸς τοῦ

Θεοῦ καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ σ' αὐτὸ. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος

γράφει «οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστὲ καὶ τὸ Πνεῦμὰ τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ

ἐν ὑμῖν; Εἴ τὶς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεὸς. Ὁ γάρ

ναός τοῦ Θεοῦ ἅγιος ἐστίν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς» (Α΄ Κορινθίους 3,16- 17).

Γνωρίζετε ὅτι το σῶμα σας εἶναι ναός τοῦ Αγίου Πνεύματος πού κατοικεῖ

μέσα σας. Σᾶς τό χάρισε ὁ Θεός καί δέν ἀνήκει στόν ἑαυτό σας  Ἔχετε

ἀγορασθεῖ με τίμημα. Δοξάστε τό Θεό με τό σώμα σας και με τό πνεῦμα

σας, τά ὁποῖα ἀνήκουν στο Θεό (Α΄ Κορινθίους 6, 19).38
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38. “Ἤ ὅτι οὐκ οἵδατε ὅτι τό σῶμα ὑμῶν ναός τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματος ἐστιν, οὗ ἔχετε

ἀπό Θεοὺ, καί οὐκ ἐστέ ἑαυτὠν; Ἠγοράσθητε γάρ τιμῆς. Δοξάσατε δή τόν Θεόν ἐν

τῷ σώματι ὑμῶν καί ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινα ἐστι τοῦ Θεοῦ” Α Κορινθίους 6, 19.



Εἴμαστε ναὸς τοῦ ζῶντος Θεοῦ. Πλάστηκε τὸ σῶμα μας ἀπὸ τὸ Θεὸ

ὡς ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δὲν ἀνήκει ἀπόλυτα σ ἐμᾶς. Τὸ

ἐξαγόρασε ὁ Χριστὸς μὲ τὸ τίμιο αἷμα του. Τὸ σῶμα μας ἔχει ἁγιασθεῖ

μὲ τὰ μυστήρια της πίστεώς μας στὴν Ἐκκλησία καὶ ἔγινε μέλος τοῦ σώ-

ματος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Προορισμὸς τοῦ σώματός μας, μετὰ

τὸ θάνατό μας, εἶναι νὰ ἀναστηθεῖ κατὰ τὴ Δευτέρα παρουσία τοῦ Κυ-

ρίου ἄφθαρτο, ἔνδοξο, λαμπρὸ γιὰ νὰ ἑνωθεῖ καὶ πάλι μὲ τὴν ψυχή μας.

2. Ὁ ενταφιασμός τῶν νεκρῶν

Ἡ πίστη τῶν χριστιανῶν τούς ὤθησε καὶ τους ὠθεῖ νὰ μὴν καίουν τὰ

σώματα τῶν νεκρῶν ὅπως οἱ Ἰνδουιστὲς καὶ ἄλλοι, ἀλλὰ νὰ τὰ

ἐνταφιάζουν στὸ χῶμα ἀπὸ τὸ ὁποῖο «ἔπλασε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον,

χοῦν ἀπό τῆς γῆς, καί ἐνεφύσησε εἰς τό πρόσωπον αὐτοῦ πνοήν ζωῆς

καί ἐγένετο ἄνθρωπος εἰς ψυχήν ζῶσαν». (Γεν. 2,7).

Οἱ χριστιανοὶ μὲ πολὺ σεβασμὸ καὶ ἀγάπη ἀπὸ τοὺς πρώτους αἰῶνες

ἐνταφίαζαν τοὺς νεκροὺς των στὶς κατακόμβες καὶ σὲ παντὸς εἴδους

ἄλλους τάφους. Στὰ χρόνια τῶν διωγμῶν καὶ τῶν συχνῶν θανατηφόρων

ἐπιδημιῶν τῆς πανούκλας καὶ τῆς χολέρας μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς των

ἔθαπταν τὰ σώματα ὅλων τῶν νεκρῶν ἀδιακρίτως, φίλων και ἐχθρῶν.

Μὲ πόνο ψυχῆς καὶ δάκρυα στὰ μάτια ἔκλειναν τὰ ἀνοιχτὰ μάτια καὶ τὸ

στόμα τοῦ νεκροῦ, Ἔλουζαν τό σῶμα του νεκροῦ, τὸ ἀρωμάτιζαν καὶ τὸ

ἔντυναν μὲ καθαρὰ λευκὰ ροῦχα σὲ ἔνδειξη τῆς λαμπρότητας τῶν δι-

καίων χριστιανῶν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ στὴ Μέλλουσα κρίση.

Τοποθετοῦσαν τὸ νεκρὸ στὴν νεκροκλίνη καὶ τὸν στόλιζαν μὲ ἄνθη.

Στὸν ἐνταφιασμὸ τῶν νεκρῶν χρησιμοποιοῦσαν ἀρώματα, ὅπως

χρησιμοποίησαν ὁ Νικόδημος καὶ οἱ μυροφόρες στὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ(

Μάρκου. 16, 1. Λούκ. 23, 56. Ἰωάννου 19, 39- 40). 

Κατὰ τὸ Γρηγόριο Νύσσης οἱ χριστιανοί παρίσταντο πλησίον τοῦ

νεκροῦ ψάλλοντας ψαλμοὺς καὶ ὕμνους. Τελοῦσαν ἀγρυπνίες μὲ

ὑμνωδίες, ὅπως στὶς πανηγύρεις τῶν Μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας39. Ὁ

ἱερὸς Αὐγουστίνος ἀναφέρει ὅτι ἔψαλλαν ἐναλλὰξ στίχους ἀπὸ τοὺς

Ψαλμούς, ὅπως στὰ ἀντίφωνα τῆς θείας Λειτουργίας. Ὁ ἐνταφιασμὸς
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τῶν νεκρῶν στο χριστιανισμό εἶχε πάντοτε και ἔχει θριαμβευτικὸ χαρα-

κτήρα τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ κατὰ τοῦ θανάτου.

Πιστεύουμε ὡς χριστιανοί ὅτι ὁ προσφιλής μας νεκρὸς μεταβαίνει

ἀπὸ τὴν παροῦσα πρόσκαιρη ζωὴ στὴν μέλλουσα αἰώνια ζωὴ. Ὁ Κύριος

εἶπε: «Ἐγὼ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἄν ἀποθάνῃ,

ζήσεται» (Ἰωάν.11,25).

Οἱ νεκροὶ θάπτονται μὲ χαρμολύπη, δηλαδὴ μὲ χαρὰ πού προέρχε-

ται ἀπό τήν ἐλπίδα τῆς μέλλουσας ἀνάστασης τῶν νεκρῶν, ἀλλά καὶ με

λύπη ἀπό τόν χωρισμό μέ τό προσφιλές μας πρόσωπο. Ὡς χριστιανοί

ἀποφεύγουμε τοὺς σπαρακτικοὺς θρήνους καὶ τὰ μοιρολόγια τῶν μισθω-

μένων μοιρολογητριῶν στὴν ταφὴ τῶν νεκρῶν, διότι ἐλπίζουμε να

συναντηθοῦμε στη μέλλουσα ζωή μέ τό νεκρό μας. Οἱ εἰδωλολάτρες,

πού δεν εἶχαν ἐλπίδα στὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, ἔσκιζαν τὸ πρόσωπό

τους μέ τὰ νύχια, , ἔκλαιγαν σπαρακτικὰ και ἔβαζαν σάκκους μὲ στάχτη

στὸ κεφάλι. Γιὰ νὰ μὴ ἀντικρίζουν φῶς συσκότιζαν τὴν κατοικία τους.

Ζοῦσαν στὸ σκοτάδι τῆς ἀπελπισίας. 

3. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ νεκροῦ συνιστάται από τὶς Διαταγὲς τῶν

Ἀποστόλων (Βιβλ. ΣΤ Κεφ ΧΧΧ) να γίνεται με ψαλμωδίες «Καὶ ἐν τοῖς

ἐξοδίοις τῶν κεκοιμημένων ψάλλοντες προπέμπετε, ἐάν εἰσὶ πιστοὶ ἐν

Κυρίῳ».

Ἀπὸ τοὺς πρώτους αἰῶνες τοῦ χριστιανισμοῦ διαβάζονταν ἀπὸ τὸν

ἱερέα πρὸ τῆς ἐξόδου ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ κεκοιμημένου ἡ «εὐχὴ περὶ

τεθνεῶτος καὶ ἐκκομιζομένου». Μεταφέρονταν ἡ σωρός ἀπὸ τοὺς

συγγενεῖς καὶ φίλους στὸ νεκροταφεῖο μὲ ἀκάλυπτο τὸ πρόσωπο στὸ

φέρετρο τοῦ νεκροῦ. Οἱ ακολουθοῦντες κρατοῦσαν ἀναμμένες λαμ-

πάδες, ποὺ συμβολίζουν τὸ αἰώνιο φῶς τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στὴν

ἄλλη ζωή. Κάποτε κρατοῦσαν στὴν μεταφορὰ τοῦ νεκροῦ κλάδους φοι-

νίκων, ὡς σύμβολα τῆς νίκης κατὰ τοῦ θανάτου, τά ὁποῖα καὶ ἂν ἀκὀμη

μαραθοῦν, πάλι ἀναθάλλουν. Σἠμερα κρατοῦμε ἀναμμένα κεριὰ κατὰ

τὴν ὥρα τῆς νεκρώσιμης ἀκολουθίας καί τῶν μνημοσύνων. Προπέμπο-

μεν τὸν νεκρὸ ὡς ἀθλητὴ γράφει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. 

Οἱ πρῶτοι χριστιανοί ἔψαλλαν καθ’ ὁδόν ὅλοι μαζί τούς ὕμνους: «Δί-

καιος ὡς φοίνιξ ἀνθήσει» (Ψαλμός 91,12). «Τίμιος γάρ ἐναντίον Κυρίου
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ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ» (Ψαλμ 115,6). «Μνήμη δικαίων μετ'

ἐγκωμίων καί ψυχαί δικαίων ἐν χειρί Θεοῦ» (Ψαλμ. 10,7). Μὲ ἀνάγνωση

ἁγιογραφικῶν κειμένων, μὲ ψαλμούς, ὠδὲς καὶ δεήσεις παρακαλοῦμε

τὸ Θεὸ νὰ κατατάξει τὸν κεκοιμημένο στὴ χώρα τῶν ζώντων «ἐν τόπῳ

ἔνθα ἀπέδρα πᾶσα ὀδύνη, λύπη καί στεναγμός»40. 

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πρὸ τοῦ θανάτου του ἔλεγε: «Τον ἀγῶνα τόν

καλόν ἠγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρηκα, λοιπόν

ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὅν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος

ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὁ δίκαιος κριτής» (Β Τιμοθέου 4,7-8).

Καί ἐμεῖς παρακαλοῦμε τὸ Θεὸ νὰ στεφανώσει τό νεκρό μας μὲ τὸ

στέφανο τῆς δικαιοσύνης, γιά τούς ἀγῶνες του κατὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ τῶν

αἱρέσεων. Καλόν καί ἐποικοδομητικό θά εἶναι νά σκεπτόμαστε και ἐμεῖς

κατά τήν ὠρα τῆς νεκρώσιμης ἀκολουθίας ἄν κάναμε παρόμοιους ἀγώνες

στή ζωή μας κατά τῆς ἁμαρτίας καί τῶν αἱρέσεων γιά νά μποροῦν νά

παρακαλοῦν μιά μέρα οἱ ἄλλοι γιά μᾶς, γιά νά μᾶς ἀποδώσει ὁ δίκαιος

κριτής τό στέφανο της δικαιοσύνης τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως. 

Η νεκρώσιμη ἀκολουθία ἄρχισε νὰ διαμορφώνεται ἀπὸ τὸν πρῶτο

μ.Χ. αἰώνα γράφει ὁ Ψευδοδιονύσιος Ἀρειοπαγίτης41. Σ’ αὐτὴν βραδύ-

τερον προστέθηκαν νεότερα τροπάρια, κανόνες καὶ ὕμνοι τῶν μεγάλων

ὑμνογράφων τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ καὶ ἄλλων.Το

νόημά τους είναι πολύ φιλοσοφημένο από την πραγματικότητα της ζωής. 

Παρουσιάζουμε παρακάτω μερικά δείγματα ὕμνων άπό τήν νεκρώ-

σιμη ἀκολουθία.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟύ 

ήχος α΄

Ποία τοῦ βίου τρυφή διαμένει λύπης ἀμέτοχος; Ποία δόξα ἔστηκε ἐπί

γῆς ἀμετάθετος; Πάντα σκιᾶς ἀσθενέστερα, πάντα ὀνείρων

ἀπατηλότερα∙ μία ροπή καί ταῦτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Ἀλλ’ ’εν τῷ

φωτί Χριστέ τοῦ προσώπου σου, καί ἐν τῷ γλυκασμῷ τῆς σῆς

ὡραιότητος, ὅν ἐξελέξω ἀνάπαυσον ὡς φιλάνθρωπος.
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Ήχος β΄

Οἴμοι οἱον ἀγῶνα ἔχει ἡ ψυχὴ χωριζομένη ἐκ τοῦ σώματος! Οἶμοι

πόσα δάκρυει τότε, καὶ οὒχ ὑπάρχει ὁ ἐλεῶν αὐτήν! Πρὸς τοὺς ἀγγέλους

τὰ ὄμματα ρέπουσα, ἄπρακτα καθικετεύει∙ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τάς

χεῖρας ἐκτείνουσα, οὐκ ἔχει τὸν βοηθοῦντα. Διὸ ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ,

ἐννοήσαντες ἡμῶν τὸ βραχύ τῆς ζωῆς, τῷ μεταστάντι τὴν ἀνάπαυσιν,

παρὰ τοῦ Χριστοῦ αἰτησώμεθα, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Ήχος γ΄

Πάντα ματαιότης τά ἀνθρώπινα, ὅσα ουχ ὑπάρχει μετά θάνατον∙ οὔ

παραμένει ὁ πλοῦτος, οὔ συνοδεύει ἡ δόξα. Ἐπελθών γάρ ὁ θάνατος,

ταῦτα πάντα ἐξηφάνισται∙ διό Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ βοήσωμεν∙ Τον μετα-

στάντα ἐξ ἡμών ἀνάπαυσον, ἔνθα πάντων ἐστί ἡ κατοικία

Ἦχος δ΄

Ποῦ ἔστι τοῦ ἡ κόσμου προσπάθεια; ποῦ ἔστι ἡ τῶν προσκαίρων

φαντασία; ποῦ ἔστι ὁ χρυσὸς καὶ ὁ ἄργυρος; Ποῦ ἔστι τῶν οἰκετῶν ἡ

πλημμύρα καὶ ὁ θόρυβος; πάντα κόνις, πάντα τέφρα, πάντα σκιὰ. Ἀλλὰ

δεῦτε βοήσωμε τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ. Κύριε τῶν αἰωνίων σου ἀγαθῶν

ἀξίωσον, τὸν μεταστάντα ἐξ ἡμῶν, ἀνάπαυσον αὐτὸν ἐν τῇ ἀγήρῳ μακ-

καριότητι. 

Ἦχος πλ α΄

Ἐμνήσθην τοῦ προφήτου βοῶντος. Ἐγὼ εἰμὶ γῆ καὶ σποδός∙ καὶ πάλιν

κατενόησα ἐν τοῖς μνήμασι, καὶ εἶδον τὰ ὀστᾶ τὰ γεγυμνωμένα, καὶ εἶπον.

Ἄρα τὶς ἐστὶν βασιλεὺς, ἢ στρατιώτης, ἢ πλούσιος, ἢ πένης, ἤ δίκαιος, ἤ

ἁμαρτωλός; Ἀλλὰ ἀνάπαυσον Κύριε, μετὰ δικαίων τὸν δοῦλον σου. 

Ἦχος πλ δ΄

Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι, ὅταν ἐννοήσω τὸν θάνατον, καὶ ἴδω ἐν τοὶς τά-

φοις κειμένην τὴν κατ’ εἰκόνα Θεοῦ, πλασθεῖσαν ἠμὶν ὡραιότητα,

ἄμορφον, ἄδοξον, μὴ ἔχουσα εἶδος∙ ὢ τοῦ θαύματος! Τί τὸ περὶ ἡμᾶς

τοῦτο γέγονε μυστήριον; πῶς παρεδόθημεν τῇ φθορᾷ, καὶ συνευζεύχ-

θημεν τῷ θανάτῳ;΄ὄντως Θεοῦ προστάξει, ὡς γέγραπται, τοῦ παρέχον-

τος τῷ μεταστάντι τὴν ἀνάπαυσιν.
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Ἐξέλθωμεν καὶ ἴδωμεν ἐν τοῖς τάφοις, ὅτι γυμνὰ ὀστέα ὁ ἄνθρωπος,

σκωλήκων βρῶμα καὶ δυσωδία καὶ γνῶμεν τὶς ὁ πλοῦτος, τὸ κάλλος, ἡ

ἰσχὺς καὶ ἡ εὐπρέπεια42. 

Διαμορφώθηκαν ξεχωριστὲς νεκρώσιμες ἀκολουθίες γιὰ τοὺς κλη-

ρικούς, τοὺς μοναχούς, τοὺς κοσμικοὺς καὶ τὰ νήπια. Τὸ περιεχόμενο τῶν

ὕμνων εἶναι γεμάτο ἀπὸ συγκίνηση, καὶ βαθειὰ φιλοσοφία τῆς ζωῆς. Δια-

τυπώνουν πολύ ἔντονα τή ματαιότητα τοῦ κόσμου τούτου. Τελειώνουν μέ

τό «Δεῦτε τελευταῖον ἀσπασμόν». Οἱ συγγενεῖς καὶ φίλοι ἀσπάζονται τὸν

προσφιλῆ τους κεκοιμημένο γιὰ τελευταία φορά.

Κατὰ τὴν ὥρα τοῦ ἐνταφιασμοῦ ὁ ἱερέας ρίχνει τὸ λάδι τῆς κανδή-

λας σταυροειδῶς καὶ χῶμα τρεῖς φορὲς στὸ φέρετρο τοῦ νεκροῦ λέ-

γοντας «Γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσει». Τοῦτο γίνεται εἰς ἀνάμνηση τῆς

προελεύσεως καὶ τῆς καταλήξεως τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπὸ

χῶμα δημιουργήθηκε τὸ σῶμα τοῦ πρωτόπλαστου Ἀδάμ, στὸ χῶμα καὶ

πάλι ἐπιστρέφει καὶ καταλήγει τὸ σῶμα κάθε ἀνθρώπου. Τρεῖς χοῦφτες

χῶμα, ρίχνουν στὸν τάφο οἱ παραβρισκόμενοι, συμβολίζοντας τήν Ἁγία

Τριάδα. Εὔχονται νὰ εἶναι ἐλαφρύ τὸ χῶμα στὸν ἐνταφιαζόμενο. 

Τὰ σώματα τῶν χριστιανῶν θάπτονται ἀνάσκελα μὲ τὸ κεφάλι πρὸς

δυσμάς γιὰ νὰ ἔχουν ἐστραμμένα τὰ μάτια πρὸς ἀνατολάς, ἀπὸ τὴν

ὁποία θὰ κατέλθει ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς

Χριστὸς γιὰ νὰ κρίνει ζῶντας καὶ νεκρούς43. 

4. Τό πένθος

Ὁ θάνατος τῶν προσφιλῶν προσώπων μας εἶναι βαρὺ πένθος.

Χωρὶς πίστη στὸ Θεὸ καὶ στὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας περὶ τῆς πέραν τοῦ

τάφου ζωῆς εἶναι δυσβάστακτος ὁ πόνος καὶ τὸ πένθος.

Ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι ὁ Χριστὸς πέθανε καὶ ἀναστήθηκε. Ὁ Χριστός

ἀντιμετώπιζε τὸ θάνατο σὰν ὕπνο. Ὅταν κάλεσε ὁ Ἰάειρος τὸ Χριστὸ
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43. Σέ ἀρχαϊκούς τάφους βρέθηκαν μερικά σώματα νεκρῶν θαμμένα σέ ἐμβρυακή
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ἔμβρυο σε μία νέα ζωή 



στὸ σπίτι του γιὰ τὴν ἑτοιμοθάνατη κόρη του, τὸν εἰδοποίησαν καθ’ ὁδὸν

ὅτι πέθανε ἡ κόρη του καὶ δὲν ἔπρεπε νὰ ἐνοχλεῖ ἄλλο τὸ Διδάσκαλο.

Ὁ Χριστὸς τοῦ συνέστησε νὰ μὴ φοβᾶται, ἀλλὰ μόνο νὰ πιστεύει. Ὅταν

ἔφτασαν στὸ σπίτι ὅλοι θρηνοῦσαν τὴ νεκρὴ δωδεκάχρονη μονογενή

κόρη. Ὁ Κύριος τούς εἶπε: «μὴ κλαίετε ούκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει. Καὶ

κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. Αὐτὸς δὲ ἐκβαλών ἔξω πάντας

καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησε λέγων. Ἡ παῖς ἐγείρου. Καὶ

ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῇ

δοθῆναι φαγεῖν» (Λουκᾶ 8, 49-55 Ματθ. 9, 24-25). 

Βλέπουμε ὅτι ὁ Χριστὸς χαρακτήρισε τὸ θάνατο ὕπνο καὶ τὸ

ἀπέδειξε τὴν ἴδια στιγμὴ. Τὸ ἴδιο ἔκανε καὶ στὸ νεκρὸ γιὸ τῆς χήρας τῆς

Ναϊν. Πρῶτα εἶπε στὴ μάνα καὶ στὸ πλῆθος νὰ μὴν κλαῖνε καὶ μετὰ φώ-

ναξε «Νεανίσκε σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. Καὶ ἐνεκάθησεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο

λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ». (Λουκ. 7,14-15). Πιστεύουμε

ἀκράδαντα ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ νικητὴς τοῦ θανάτου καὶ δίκαια θεωρεῖ

τὸ θάνατο ὡς ὕπνο.

Νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὸν θάνατο σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενα τοῦ Κυ-

ρίου , ὅτι εἶναι ἕνας ἐκτενὴς ὕπνος. Ὁ νεκρός μας κοιμᾶται καὶ θὰ ξυπνή-

σει μὲ τὸ πρόσταγμα τοῦ Κυρίου στὴ μέλλουσα κρίση.

Ὁ νεκρὸς ἀναπαύεται πλέον στὴν ἄλλη ζωή. Τελείωσαν οἱ θλίψεις

καὶ τὰ βάσανά του. 

Με κανένα τρόπο δὲν μποροῦμε νὰ ἀκυρώσουμε τὸ θάνατο. Δέν

μποροῦμε νὰ ἐπαναφέρουμε τὸ νεκρὸ στή ζωή μὲ τοὺς θρήνους. Πρέπει

νὰ ὑποφέρουμε το θάνατο μὲ γενναιότητα. Μὲ τοὺς πολλοὺς θρήνους

κουράζουμε τὴν ψυχὴ τοῦ νεκροῦ. Ὅπως μας κουράζουν ἐμᾶς τὰ κλά-

ματα καὶ τὰ πολλὰ δάκρυα τῶν ἀγαπητῶν μας προσώπων, ὅταν πρόκειται

νὰ ταξιδέψουμε σέ μακροχρόνιο ταξίδι, τὸ ἴδιο νομίζω ὅτι κουράζουν καὶ

τὴν ψυχὴ τοῦ προσφιλοῦς μας κεκοιμημένου οἱ ἀσυγκράτητοι θρῆνοι. 

Μὲ τοὺς πολλοὺς θρήνους κάνουμε μερικοὺς παρισταμένους στήν

κηδεία ὀλιγόπιστους ἀνθρώπους νὰ αὐξήσουν τὴν ἀπιστία τους στὴν

ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καὶ νὰ καταφέρονται κατὰ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ θά-

νατο τοῦ προσφιλοῦς μας. Μᾶς παρακολουθοῦν οἱ ἄλλοι πῶς συμπερι-

φερόμεθα μπροστὰ στὸ θάνατο. Ἡ συγκράτηση ἀπὸ ὑπερβολικούς

θρήνους εἶναι μία μαρτυρία πίστεώς στὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς

ἐλπίδας μας στὴ μέλλουσα ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Μὲ τοὺς πολλούς
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θρήνους καὶ τὴν ἀπελπισία καταπολεμοῦμε τὴν πίστη μας στὸν

ἀναστάντα Χριστό, στὸν ὁποῖο πρέπει νὰ ἐμπιστευθοῦμε τὴν ψυχὴ τοῦ

νεκροῦ μας.

Ἄς μή σκεπτόμεθα τήν ἀδυναμία τῆς ἐπιστροφής τοῦ προσφιλοῦς

νεκροῦ στὸ σπίτι μας, ἀλλά να σκεπτόμεθα την ἄγνωστη ὥρα τῆς μετα-

βάσεώς μας κοντά του . Ὅλα ἀλλάζουν σ’ αὐτό τὸν κόσμο, τίποτε δὲ

μένει σταθερό. «Πάντα σκιᾶς ἀσθενέστερα, πάντα ὀνείρων

ἀπατηλότερα, μία ροπὴ καὶ ταῦτα πάντα θάνατος διαδέχεται». Και σε

ἐμᾶς θά ἔλθει μία μέρα ὁ θάνατος Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται.

Τὰ λόγια τοῦ Κυρίου μας, γιὰ τὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, οὐ μὴ παρελεύ-

σονται. Θὰ ἐκπληρωθοῦν μία μέρα κατὰ γράμμα.

Ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ μᾶς βασανίζει περισσότερο ἀπό ὅλα στο θά-

νατο τοῦ κάθε προσφιλοῦς μας ἄνθρωπου εἶναι, ᾶν πέθανε πιστός στὸ

Θεὸ καὶ μετανιωμένος γιὰ τὶς ἁμαρτίες του. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος

ἐρωτᾶ καὶ ἀπαντᾶ. «Τίνος γὰρ ἕνεκεν, εἶπε οὕτω δακρύζεις τὸν

ἀπελθόντα; ὅτι πονηρὸς ἦν; Οὐκοῦν διὰ τοῦτο εὐχαριστεῖν δεῖ, ὅτι

ἐνεκόπη τὰ τῆς κακίας αὐτῷ. Ἀλλὰ χρηστὸς καὶ ἐπιεικής; Καὶ διὰ τοῦτο χαί-

ρειν δεῖ, ὅτι ταχέως ἡρπάγη, πρὶν ἤ τῇ κακίᾳ ἀλλάξει σύνεσιν, καὶ ἀπῆλθε

εἰς χωρίον ἔνθα ἐπ’ ἀσφαλείας λοιπὸν ἔστηκε καὶ μεταβολὴν οὐκ ἔστι

ὑποπτεῦσαι τινα. Ἀλλὰ νέος ᾖ; καὶ διὰ τοῦτο δόξασον τὸν λαβόντα, ὅτι

ταχέως πρὸς τὴν βελτίονα λῆξιν ἐκάλεσε. Ἀλλὰ γεγηρακώς; Καὶ διὰ τοῦτο

εὐχαρίστησον, καὶ τὸν λαβόντα δόξασον πάλιν»44. 

Ἂν πέθανε στὴν ἁμαρτία, πίστευε ὅτι ὁ Θεὸς τὸν πῆρε γιὰ νὰ στα-

ματήσει τις ἁμαρτίες του , ἂν πάλι πέθανε δίκαιος εὐχαρίστησε τὸ Θεό,

διότι δὲν τὸν ἄφησε νὰ ξαναπέσει στὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ ἀσφάλισε μὲ τὸ

θάνατό του τὶς στιγμὲς τῆς μετανοίας του.

Τὸ μεγάλο πένθος δὲν εἶναι ἀπόδειξη τῆς μεγάλης φιλοστοργίας

μας πρός τό νεκρό , ἀλλὰ ἀπόδειξη τῆς ὑπερβολικής άδυναμίας μας

προς νεκρό. Ὁ νεκρός μας ἀπαλλάχτηκε ἀπὸ τὴν τρικυμία τῆς παρού-

σας ζωῆς καὶ ἐμεῖς θρηνοῦμε παράλογα σὰν νὰ μὴν ἔχει καμιὰ ὠφέλεια

ἀπὸ τὸ θάνατο. Ἂν δὲν πέθαινε τώρα, θὰ πέθαινε ὁπωσδήποτε κάποια

μέρα. Πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι δὲν γενιόμαστε ἀθάνατοι,

ἀλλὰ θνητοὶ, χωρὶς ὅριο ἡλικίας. 
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Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἀπευθυνόμενος στὴν κάθε πενθοῦσα μάνα

τῆς λέγει: «Συλλογίζου οὐκ ἀθάνατον ἔτεκες υιόν καὶ ὅτι εἰ μὴ νῦν

ἐτελεύτησε, μικρὸν ὕστερον ἂν τοῦτο ὑπέμεινεν.Ἂλλ οὐκ ἐνεπλήσθης

αὐτοῦ; ἀλλὰ ἀπολαύσῃ πάντως ἐκεῖ»45. 

Ἂς μὴν ἀπελπιζόμαστε πρὸ τοῦ τάφου τοῦ νεκροῦ μας, διότι ὁ

Χριστὸς μπροστά στον τάφο τοῦ Λαζάρου εἶπε στὴν ἀδελφή του Λαζά-

ρου Μάρθα, «Ἐγὼ εἰμί ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἄν

ἀποθάνῃ ζήσεται καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνη εἰς

τὸν αἰῶνα» (Ἰωάννου11, 25-26). Τῆς ρώτησε ἂν πιστεύει στὰ λόγια του.

Τὰ πίστεψε καὶ εἶδε τὸν ἀδελφό της ἀναστημένο. Τὸ ἴδιο ἂς κάνουμε καὶ

ἐμεῖς Ἂς μὴ φρίττομεν πρὸ τοῦ θανάτου. Ἂς μὴ κλαῖμε ἀπαρηγόρητα

ἀλλὰ μὲ μέτρο. Σὰν ἄνθρωποι μὲ αἰσθήματα ἀγάπης καὶ συμπόνιας, θὰ

πονέσουμε, θὰ δακρύσουμε καὶ θὰ κλάψουμε μὲ λυγμούς. Δὲν μᾶς τὸ

ἀπαγορεύει κανείς. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέγει: «Οὐδὲ ἐγὼ τοῦτο

κωλύω, ἀλλὰ κωλύω τοῦ κόπτεσθαι, τὸ ἀμέτρως τοῦτο ποιεῖν. Οὔκ εἰμι

θηριώδης, οὐδὲ ἀπηνὴς. Οἶδα ὅτι ἡ φύσις ἐλέγχεται, καὶ ἐπιζητεῖ τὴν συ-

νήθειαν καὶ τὴν ὁμιλίαν τὴν καθημερινήν. Οὐκ ἔνεστι μὴ λυπεῖσθαι. Τοῦτο

καὶ ὁ Χριστὸς ἐδειξεν: ἐδάκρυσε γὰρ ἐπὶ τοῦ Λαζάρου. Τοῦτο καὶ σὺ ποί-

ησον: δάκρυσον ἀλλὰ ἤρεμα, ἀλλὰ μετὰ εὐσχημοσύνης, ἀλλὰ μετὰ τοῦ

Θεοῦ τοῦ φόβου. Ἂν δακρύσῃς οὕτω, οὐχ ὡς τῇ ἀναστάσει διαπιστῶν

τοῦτο ποιεῖς, ἀλλ’ ὡς οὐ φέρων τὸν χωρισμόν»46. 

Δὲν ἀπαγορεύονται τὰ δάκρυα καὶ τὸ ἤρεμο κλάμα, ἀλλὰ οἱ

ἀκρότητες τοῦ κοπετοῦ καὶ τῶν σπαρακτικῶν φωνῶν, τὸ σχίσιμο τοῦ προ-

σώπου με τά νύχια καὶ τῶν ρούχων. Δὲν εἶμαι, λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστο-

μος, τόσο σκληρόψυχος γιὰ να ἀπαγορεύσω τὸ κλάμα. Εἶναι ἀδύνατον

νὰ μὴν λυπεῖται κανεὶς γιὰ τοὺς νεκρούς του. Τὸ ἀπέδειξε ὁ ἴδιος ὁ

Χριστὸς ὅταν δάκρυσε μπροστά στὸν τάφο τοῦ Λαζάρου. Κλαῖμε καὶ δα-

κρύζουμε ὄχι ἀπὸ δυσπιστία στὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν ἀλλὰ ἐπειδὴ

δὲν μποροῦμε νὰ ὑποφέρουμε τὸ χωρισμό. Εῖναι φυσιολογικό νὰ κλαῖμε

καὶ νὰ δακρύζουμε,. Να συμπεριφερόμαστε ὅπως κατευοδώνουμε ἕνα

προσφιλές μας πρόσωπο για μακρινὴ χώρα, στὴν ὁποία εῖναι προγραμ-
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ματισμένο 100% νὰ πᾶμε καὶ ἐμεῖς κάποτε . Ἄς ποῦμε την ἴδια εὐχή στὸ

νεκρό μας. Καλό σου ταξίδι ἀγαπητέ μου, καλὴ ἀντάμωση. Αὐτὴ εἶναι ἡ

πραγματικότητα τῆς ζωῆς. Ἂς τὴ φιλοσοφήσουμε λοιπὸν. Ἐφόσον γεν-

νηθήκαμε, θὰ πεθάνουμε μία μέρα. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ γλυτώσει

στὴν παροῦσα ζωὴ ἀπὸ τὸ σωματικὸ θάνατο.

5. Τά περίδειπνα καί τά μνημόσυνα

α) Περίδειπνα

Ὁ θάνατος κάνει στενὸτερο τόν πνευματικὸ δεσμὸ μὲ τούς

προσφιλεῖς μας κεκοιμημένους. Τούς ἐνθυμούμαστε περισσότερο ἀπό

τούς ζωντανούς. Πιστεύουμε ὅτι ἀναχώρησαν μέν ἀπ' αὐτὴ τὴ ζωή, ἀλλά

ὑπάρχουν καὶ ζοῦν στὴν ἄλλη ζωή. Τούς σκεπτόμαστε πάντοτε καί θέ-

λουμε νά ἀνακουφίσουμε τίς ψυχές των.

Ἀπὸ τὸ 3ο αἰώνα καθιερώθηκε νὰ μοιράζουν ἀρτίδια καὶ κόλλυβα.

Ὁ Βαλσαμῶν ἀναφέρει τὸ 12ο αἰῶνα, ὅτι χρησιμοποιοῦσαν στὰ μνημό-

συνα ποτό (κονιάκ), ζαχαρώδη ἀρτίδια ( κουλουράκια) καὶ κυρίως βρα-

σμένα σιτάρια, κόλλυβα σκεπασμένα καλλιτεχνικὰ μὲ ζάχαρη, κουφέτα,

σπυριὰ ροδιοῦ καὶ ἄλλα φροῦτα μέσα σὲ ἕνα σινί (ταψί)47. 

Απὸ τοὺς πρώτους χριστιανικούς χρόνους γίνονταν περίδειπνα (πα-

ράθεση τραπέζης) στη μνήμη του ἀποθανόντος. Συνεχίζονται και σή-

μερα ἀπό όσους ἔχουν την οἰκονομική δυνατότητα καί τή διάθεση.

Γίνονται μετά ἀπό τόν ἐνταφιασμό τοῦ νεκροῦ ἤ στό μνημόσυνο τῶν τεσ-

σαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τοῦ θανάτου του γιὰ νὰ εὐχηθοῦν οἱ συγγενεῖς

καί φίλοι τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ κοιμηθέντος. 

β) μνημόσυνα 

Ἀπὸ τὸν 1ο μ.Χ. αἰώνα καθιερώθηκαν τά μνημόσυνα ὑπὲρ τῆς

ἀναπαύσεωςς τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων τῶν χριστιανῶν μέ

χριστιανικὲς προσευχὲς και δεήσεις. Ὁ Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης μᾶς

πληροφορεῖ ὅτι οἱ ἱεράρχες ἀπό τον πρῶτο μ. Χ αίῶνα παρακαλοῦσαν

στὶς συνάξεις τῶν χριστιανῶν να κατατάξει ὁ Θεὸς τοὺς κεκοιμημένους

στὸ φῶς καὶ στὴ χώρα τῶν ζώντων, στοὺς κόλπους Ἀβραάμ, Ἰσαὰκ καὶ
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Ἰακώβ, ἔνθα ἀπέδρα πόνος, λύπη καὶ στεναγμός. Τελοῦσαν θεῖες Λει-

τουργίες ἐπάνω στοὺς τάφους τῶν μαρτύρων καὶ ἀναγιγνώσκονταν τὰ

ὀνόματα ὅλων τῶν γνωστῶν κεκοιμημένων χριστιανῶν .

Οἱ Ἀποστολικὲς διαταγὲς θέσπισαν νὰ μνημονεύονται τὰ ὀνόματα

τῶν κεκοιμημένων στὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ὁ

ἱερὸς Αὐγουστίνος σύμφωνα μέ τὴν ἐπιθυμία της μητέρας του μνημό-

νευε τό όνομα της σὲ κάθε θεία Λειτουργία μετὰ τὸ θάνατό της.

Στὶς κατηχήσεις τοῦ Κυρίλλου Ἀλεξάνδρειας ἀναφέρεται ὅτι σε κάθε

θεία Λειτουργία ἀπαγγέλλονταν εὐχὲς καὶ δεήσεις γιὰ τούς νεκρούς.

Πίστευαν ἀκλὀνητα ὅτι ὠφελοῦνται ἀπό τα μνημόσυνα οἱ ψυχὲς τῶν κε-

κοιμημένων48. 

Ὠφελοῦνται ὄχι μόνο οἱ κεκοιμημένοι ἀλλά και οἱ ζῶντες ἀπό τά μνη-

μόσυνα καὶ τίς ἐλεημοσύνες πού γίνονται γιά τοὺς νεκρούς. Οἱ μέν

ζῶντες γίνονται αἴτιοι ἀνακουφίσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πεφιλημένου

νεκροῦ, ὁ δέ νεκρός ὠφελεῖ τους ζῶντες με τό να προσεύχονται καὶ

να κάνουν ἐλεημοσύνες γι’ αὐτόν. «Ὠφελεῖται ἐκεῖνος διὰ σοῦ,

ὠφελεῖσαι σὺ δι' ἐκείνου» λέγει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος49. Τὰ προσφε-

ρόμενα μὲ πίστη στὸ Θεὸ ἀποφέρουν πολλαπλάσια ἀνταμοιβὴ σ αὐτὸν

ποὺ τὰ προσφέρει καὶ σὲ κεῖνον ποὺ προσφέρονται λέγει ὁ Ἰωάννης

Δαμασκηνός50. 

Ὑπάρχει στενὴ σχέσης μεταξὺ ζώντων και τεθνεώτων ἁγίων , διότι οἱ

μὲν ζῶντες προσεύχονται στὸ Θεὸ γιὰ τοὺς κεκοιμημένους οἱ δὲ ἅγιοι

καὶ μάρτυρες πρεσβεύουν στὸ Θεὸ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν. «Αἱτῶν

ἁγίων προσευχαὶ καὶ κατὰ τὸν τῆδε βίον. μήτιγε μετὰ θάνατον, εἰς τοὺς

ἀξίους ἱερῶν εὐχῶν, ἤγουν εἰς τοὺς πιστοὺς ἐνεργοῦσα» λέγει ὁ Διονύ-

σιος Ἀρεοπαγίτης51. Τὰ προσφερόμενα μὲ πίστη στὸ Θεὸ δῶρα

ἀποφέρουν πολλαπλάσια ἀνταμοιβὴ σ’ αὐτὸν ποὺ τὰ προσφέρει καὶ σ’

ἐκεῖνον ποὺ προσφέρονται, λέγει ὁ Ἰωάννης Δαμασκηνός52. 
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Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν Στρατευομένη καὶ τὴ

Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία53. Ἡ Στρατευομένη στὴ γῆ Ἐκκλησία ἀποτελεῖται

ἀπὸ τοὺς ἀγωνιζόμενους κατὰ τῆς ἁμαρτίας ζῶντες πιστούς καὶ ἡ

Θριαμβεὐουσα στοὺς οὐρανούς, ἀπὸ τοὺς ἀγωνισθέντας καὶ νικήσαν-

τας μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνη τῆς ἁμαρτίας. 

6. Τακτικά και ἔκτακτα μνημόσυνα

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη μᾶς προτρέπει νὰ τελοῦμε μνημόσυνα γιὰ τοὺς

νεκρούς. Ἡ Σοφία Σειρὰχ (7,33) γράφει « Ἐπὶ νεκρῷ μὴ ἀποκλείσης

χάριν» μὴν ἀποκλείσεις τὴ χάρη ἀπὸ τὸ νεκρό. Ὁ Ἰούδας Μακκαβαῖος

(Β΄ Μακαβ 12, 40-45) συμβούλεψε τὸ λαό του νὰ προσφέρει θυσία γιὰ

ὅσους σκοτώθηκαν στὸν πόλεμο χωρὶς νὰ προλάβουν νὰ ἐξιλεωθοῦν

ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες των.

Πάντοτε γίνονταν καὶ γίνονται τακτικὰ και ἔκτακτα μνημόσυνα μὲ

ψαλμοὺς, ἀναγνώσματα καὶ δεήσεις ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων.

Τὰ τριήμερα σὲ ἀνάμνηση τῆς τριήμερης ἀνάστασης τοῦ Κυρίου.

Τὰ ἔνατα γιὰ νὰ συγκαταριθμηθεῖ ἡ ἄϋλη ψυχή του μὲ τὰ ἐννέα τάγ-

ματα τῶν ἀγγέλων.

Τὰ σαράντα κατὰ τὴν παράδοση τοῦ μνημόσυνου τοῦ Μωϋσέως καὶ

σὲ ἀνάμνηση τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, γιὰ νὰ ἀνέβη ἡ ψυχὴ τοῦ κε-

κοιμημένου στὸν οὐρανό. 

Τὰ τρίμηνα, τὰ ἑξάμηνα, τὰ ἐννιάμηνα καὶ στὸ χρόνο, ὅπως καὶ ὅλα τ’

ἄλλα γίνονται γιὰ τὸν καθαρισμὸ καὶ τὴν ἀνακούφιση τῆς ψυχῆς τοῦ

νεκροῦ54. 

Τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο, σὲ ἀνάμνηση τῆς ἡμέρας τοῦ θανάτου του,

λέγεται καί γενέθλιος ἡμέρα τῆς μετὰ θάνατον ζωῆς.

Οἱ Ἀποστολικὲς Διαταγὲς παραγγέλλουν «Ἐπιτελείσθω δὲ τρίτα τῶν

κεκοιμημένων ἐν ψαλμοῖς καὶ ἀναγνώσμασι καὶ προσευχαῖς διὰ τὸν διὰ

τριῶν ἡμερῶν ἐγερθέντα, καὶ ἔνατα εἰς ὑπόμνησιν τῶν περιόντων (ζών-

των) καὶ τῶν κεκοιμημένων, καὶ τεσσαράκοντα κατὰ τὸν παλαιὸν τύπον.

Μωυσῆ γὰρ οὕτως ὁ λαὸς ἐπένθησε καὶ ἐνιαύσια ὑπὲρ μνείας αὐτοῦ,
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καὶ διδόσθω ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ πένησιν εἰς ἀνάμνησιν αὐτοῦ.» 

Παραγγέλλουν ἀκόμη νὰ πηγαίνουν οἱ χριστιανοὶ ὁπωσδήποτε στὰ

κοιμητήρια γιὰ νὰ ψάλλουν ὑπὲρ ὅλων τῶν ἀπὸ αἰώνων κεκοιμημένων

ἐν Κυρίῳ ἀδελφῶν καὶ νὰ τελοῦν τὴ θεία Λειτουργία στὶς Ἐκκλησίες καὶ

στὰ κοιμητήρια55. 

Ὅλες οἱ Θεῖες λειτουργίες τῶν: Ἀδελφοθέου Ἰακώβου, Κλήμεντος,

Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, Μεγάλου Βασιλείου καὶ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου

ἔχουν εὐχὲς ποὺ παρακαλοῦν τὸ Θεὸ νὰ ἀναπαύσει τοὺς κεκοιμημέ-

νους ἐκεῖ ὅπου ἐπισκοπεῖ τὸ φῶς τοῦ προσώπου Του. Οἱ ὁμολογίες πί-

στεως τῶν: Μητροφάνους Κρητοπούλου, Πέτρου Μογίλα, Δοσιθέου

Ἱεροσολύμων καὶ Μακαρίου Μόσχας ἀναφέρονται καὶ στὰ μνημόσυνα

τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπέρ τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων .

Καθιερώθηκε ἀπὸ τοὺς παλαιοχριστιανικοὺς χρόνους να μνημο-

νεύονται στὴν προσκομιδὴ τοῦ Ἁγίου Βήματος τὰ δίπτυχα, μέ τά ὀνόματα

τῶν κεκοιμημένων, κατά την διάρκεια τοῦ ὄρθρου πρό τῆς θείας Λει-

τουργίας,. 

Γιὰ τὴν ἀνάπαυση ὅλων τῶν ψυχῶν καθιέρωσε ἡ Ἐκκλησία δυὸ ψυχο-

σάββατα τό χρόνο, τὸ Σάββατο τῆς παραμονῆς τῆς Κυριακῆς της Ἀπόκρεω,

ποὺ διαβάζεται τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κρίσεως, καὶ τὸ Σάββατο τῆς παραμονῆς

τῆς Πεντηκοστῆς. Σ αὐτὰ τελοῦνται μνημόσυνα ὑπὲρ πάντων τῶν ἐν πίστει

καὶ εὐσεβῶς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ὅλων τῶν αἰώνων κοιμηθέντων. 

Ὁ Ἰωάννης Δαμασκηνὸς56, πού συνόψισε τὴν μέχρι τοῦ 6ου μ. Χ

αἰώνα Ὀρθόδοξη διδασκαλία τῶν ὀρθοδόξων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας,

ἀναφέρει ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ Μ. Ἀθανασίου πρὸς τοὺς κοιμηθέντας, νὰ

μὴν ἀρνούμαστε νὰ προσφέρουμε τακτικά λάδι για να ανάβουμε καν-

τήλι, και κεριὰ στὸν τάφο του νεκροῦ μας καί να παρακαλοῦμε τὸ Χριστὸ

ἰδιαίτερα γιὰ τόν προσφιλῆ νεκρό μας. Δέχεται ὁ Θεός, τό ἀναμμένο
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55. Διαταγαί τῶν Ἀποστόλων, βιβλίο Η΄, κεφάλαια XLII, XL, Χ Χ Χ, τόμος] Ἐλλήνων Πατέρων. 

56. Ἰωάννης Δαμασκηνός, Περί τῶν ἐν πίστει κεκοιμημένων «»Ὅτι κἄν εἰς ἀέρα ὁ ἐν

εὐσεβείᾳ τελειωθείς κατατεθῇ μή ἀπαναίνου ἔλαιον καί κηρούς, Χριστόν τόν Θεόν

ἐπικαλεσάμενος, ἔν τῷ τάφῳ προσάψαι: δεκτά γάρ παρά Θεῷ καί πολλήν ἐξ αὐτοῦ φέ-

ροντα τήν ἀντίδοσιν, τό γάρ ἔλαιον καί ὁ κηρός, ὁλοκαύτωσις: ἡ δέ γε θεία καί ἀναίμακτος
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καντήλι και το θυμίαμα ὡς προσφορά τῆς ἀγάπης μας προς τό νεκρό .

Ἀποφέρουν μεγάλη ἀνταπόδοση. Τὸ λάδι καὶ τὸ κερὶ εἶναι θυσία, ἡ δὲ

μνημόνευση τῶν κεκοιμημένων στὴν ἀναίμακτη θυσία τῆς Θείας Λει-

τουργία εἶναι ἐξιλέωση.

Γιὰ τὰ καθιερωθέντα στὴν Ἐκκλησία μνημόσυνα ὑπέρ τῶν κακοιμημέ-

νων ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς σὲ μετάφραση «ὅτι οἱ Θεολόγοι ἀπόστολοι καὶ

ἱεροφάντες, οἱ διδάσκαλοι καὶ οἱ ἐμπνευσμένοι ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα πατέ-

ρες, ἀφοῦ ἀπέκτησαν μέσα τους ὅσο ἦταν δυνατὸν τὸ Θεῖο καὶ κατέστη-

σαν κοινωνοὶ ὡς κάποιο σημεῖο τῆς ἐκστατικῆς δυνάμεώς του, θέσπισαν

μὲ θεόπνευστο στόμα, κατὰ τρόπο ἄριστο στὸ Θεό, τὶς Λειτουργίες, τὶς

προσευχὲς καὶ τὶς ψαλμωδίες ποὺ γίνονται κάθε ἔτος για τή μνήμη ἐκείνων

ποὺ πέθαναν, τὰ ὁποῖα μέχρι τώρα μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ αὐξάνονται καὶ

συμπληρώνονται, ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ μέχρι τὴ Δύση καὶ τὸ Βορρᾶ καὶ τὸ Νότο

καὶ ἐξύμνηση τοῦ Κυρίου τῶν κυρίων καὶ Βασιλέα τῶν βασιλέων». 

Τὰ μνημόσυνα γιά τούς νεκρούς κανονικά τελοῦνται τὸ Σάββατο,

ἀλλά ἐπειδὴ οἱ περισσότεροι ἐργάζονται τὴν ἡμέρα αὐτή, κατ’ οἰκονομία

ἡ Ἐκκλησία μας ἐπέτρεψε νὰ γίνονται καὶ τὴν Κυριακή. Τὰ Ὀρθόδοξα μνη-

μόσυνα ὑπέρ τῶν ψυχῶν τῶν νεκρῶν τελοῦνται κανονικά μόνο ἀπὸ τὴν

Ἐκκλησία, σύμφωνα μὲ τὸ τυπικὸ αὐτῆς. Ὅταν καλούμαστε νὰ βρεθοῦμε

σὲ κάποιο μνημόσυνο, ὀφείλουμε νὰ προσευχόμαστε γιὰ τὴν

ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ μνημονευομένου νεκροῦ κατά τη θεία λα-

τρεία. Ὁ Θεός τῆς αγάπης και τοῦ ελέους εἰσακούει τίς προσευχές μας

για τό νεκρό. 

7. Ἐλεημοσύνες καί προσευχές γιά τούς κεκοιμημένους

Παράλληλα μὲ τά μνημόσυνα γιὰ τίς ψυχές τῶν προσφιλῶν κεκοι-

μημένων μας πρέπει νὰ κάνουμε καὶ ἐλεημοσύνες. Οἱ πατέρες τῆς

Ἐκκλησίας ἐπιμένουν πάρα πολὺ στο θέμα των ἐλεημοσυνῶν γιὰ τούς

νεκρούς. 

Οἱ Ἀποστολικές Διαταγές57 ἐντέλλονται «Δίδε εἰς τούς πτωχούς ἀπό

τά ὑπάρχοντα, ἀπό τήν περιουσία τοῦ νεκροῦ, γιά νά τόν θυμοῦνται». Οἱ

πτωχοί δέν ἔχουν ἄλλο τίποτε να ἀνταποδώσουν στο νεκρό ἀπό τό νά

εὔχονται ἀπό καρδίας γιά τήν ἀνάπαυσή του. Οἱ εἰδωλολάτρες ἔκαιγαν
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τὰ πράγματα τοῦ νεκροῦ, ἀλλα κατά την γνώμη τῶν πατέρων τῆς

Ἐκκλησίας εῖναι προτιμότερο να τὰ προσφέρουμε σέ ὅποιον τὰ ἔχει

ἀνάγκη καὶ τὰ δέχεται.

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος χαρακτηρίζει τήν ἐλεημοσύνη για τους νε-

κρούς ὡς μνημόσυνο. Τούς εὐεργετεῖ, διότι ἡ ἐλεημοσύνη είναι το φάρ-

μακο πού θεραπεύει κάθε ἁμαρτία, εἶναι ἡ σκάλα πού ανεβάζει τον

ἄνθρωπο ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό. Ἔχει μεγάλη δύναμη, διότι «Οὐκ ἔστι

ἁμάρτημα, ὅ μή δύναται καθαρίσαι, ὅ μη δύναται σβέσαι∙ Πᾶσα ἁμαρτία

κατώτερη ταύτης ἔστηκε∙ φάρμακον ἔστί προς πᾶν τραῦμα ἐπιτήδειον»58.

Ἡ γενομένη στη μνήμη τῶν νεκρῶν ἐλεημοσύνη τους εὐεργετεῖ. 

Ὁ ἴδιος πατήρ λέγει: «Θέλεις να τιμήσεις τόν ἀπελθόντα; Τίμησέ τον

μέ ἄλλον τρόπο, κάνοντας ἐλεημοσύνες καί εὐεργεσίες.. Και ἄν μέν πέ-

θανε ἁμαρτωλός, γιά νά συγχωρηθοῦν οἱ ἁμερτίες του, ἐάν δέ ἦταν δί-

καιος γιά νά λάβει μεγαλύτερον μισθό και μεγαλύτερη δόση ἀπό αὐτά

πού ἔδωσε»59 Αν θέλουμε μπορούμε μέ τίς προσευχές και τις

ἐλεημοσύνες μας να κάνουμε την κόλαση ἐλαφρύτερη για τό νεκρό

μας ἔστω και ἄν ἦταν ἀνάξιος. Οἱ προσευχές και οἱ ἐλεημοσύνες τῶν

ζώντων για τους νεκρούς γίνονται μέ σκοπό νά ἀνακουφίσουν κατά τι

τίς ψυχές τῶν νεκρών ἀπό τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν των60. 

Ὁ ἱερός Αὐγουστίνος ἀναφέρει ὅτι ἡ μητέρα του ἀντί γιά μνημό-

συνο τῶν νεκρῶν γέμιζε ἕνα καλάθι μέ διάφορα φαγητά καί τά μοίραζε

στούς φτωχούς γιά τίς ψυχές τῶν κεκοιμημένων. Τό ἴδιο ἄς κάνουμε και

εμεῖς για την ψυχή τοῦ προσφιλοῦς μας κεκοιμημένου προσώπου βοη-

θώντας οικονομικά καί ἠθικά τίς χῆρες και τά ὀρφανά.

Ὁ Ἅγιος Ἱερώνυμος ἐπαινοῦσε κάποιον σύζυγο Πομμάχιο πού αντί

να ραίνει τον τάφο τῆς συζύγου του μέ τριαντάφυλλα και κρίνα προσέ-

φερνε καθημερινῶς ἐλεημοσύνες στούς πραγματικά πτωχούς ὡς βάλ-

σαμο γιά τήν ψυχή της γυναίκας του61. 

Η Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως σέ ἐγκύκλιό της πρός τούς
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58. Χρυσοαστόμου Migni PG 49,332 και 62, 698

59. Χρυσοαστόμου Migni P. G 59,348 και 57,375

60. Χρυσοστόμου Migni τ. ΙΑ΄ ( Παρισίων ) σ.175, 217

61. Hieronymus Epist.LXVI &5 Migni P.L 22, 642 Καλλινικου Κ..Ὁ χριστιανικός ναός και τά τε-

λούμενα ἐν αυτῷ σ. 605.



Ὀρθοδόξους τό 1722 μεταξύ τῶν ἄλλων γράφει: «Τά ρητά τῶν Πατέρων

τῆς Ἐκκλησίας, ὡσάν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἐν ταῖς εὐχαῖς τῆς

Πεντηκοστῆς και τοῦ Ἁγίου Έπιφανίου καί τοῦ Δαμασκηνοῦ Ιωάννου και

ἄλλων τινῶν, τά ὁποῖα φανερώνουσι, ὅτι αἱ ελεημοσύναι, ὁποῦ γίνονται

διά τάς ψυχάς τῶν αποθαμένων, προξενοῦσιν ὠφέλειαν και ἄνεσιν καί

ἐλευθερίαν κολάσεως. Αὐτό και ἡμεῖς τό ὁμολογοῦμεν... Λοιπόν, τό να

ὠφελούνται αἱ ψυχαί μετά θάνατον, διά μέσου τῶν προσευχῶν και τῶν

ἐλεημοσυνῶν διά την ἄπειρον εὐσπλαχνίαν καί ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ

τό ὁμολογοῦμεν»62. 

Σύμφωνα με τις γνῶμες τῶν πατέρων τῆς Εκκλησίας καί τό περιεχό-

μενο τῶν συγχωρετικῶν εὐχῶν και δεήσεων τῆς Εκκλησίας για τους νε-

κρούς, πιστεύουμε ὅτι ὁ πανάγαθος Θεός, κατόπιν τῶν πολλῶν

προσευχῶν καί ἐλεημοσυνῶν μας γιά τούς προσφιλεῖς μας κεκοιμημέ-

νους, ἐπεμβαίνει κατά την ἄπειρον εὐσπλαχνία Του στην ἀνάπαυση τῶν

ψυχῶν των. 

Ἄν θέλουμε να δείξουμε τη μεγάλη αγάπη μας και να τιμήσουμε ει-

λικρινά τό νεκρό μας, νά τή δείξουμε καί νά τόν τιμήσουμε μέ τίς θερμές

προσευχές μας καί μέ τις ὁλόψυχες ἐλεημοσύνες μας για την ψυχή του

και ὄχι με τό ὑπερβολικό πένθος τῶν κοπετῶν καί ὀδυρμῶν.

Κατά τον ἱερό Χυσόστομο ἡ ελεημοσύνη εἶναι ἡ βασίλισσα τῶν

ἀρετῶν πού ἀνεβάζει τοὐς ἀνθρώπους στούς θόλους τῶν οὐρανῶν. Πι-

στεύουμε και ἐπαναυόμαστε ὡς χριστιανοί, ὅτι, μέ τις συνεχεῖς προσευ-

χές και ἐλεημοσύνες μας για τον προσφιλῆ μας νεκρό, ἡ ἄπειρη ἀγάπη

καί εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ θά τόν ἐλεήσει καί θά τόν ἀνακουφίσει μέ κά-

ποιο τρόπο63. 

8. μνημόσυνα γιά ὅλους τούς Ὀρθοδόξους χριστιανούς

Κάνουμε μνημόσυνα καί ἐλεημοσύνες ἀνεξαιρέτως για ὅλους

τους χριστιανούς νεκρούς χωρίς διάκριση μετανοημένων καί

ἀμετανοήτων πρό τοῦ θανάτου αὐτῶν, διότι δὲν γνωρίζουμε τὴν ψυχικὴ
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σ.580-και 581. 
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κατάσταση τῆς ἐσχάτης στιγμῆς πρό τοῦ θανάτου τοῦ οἱουδήποτε

ἀνθρώπου ἂν ἄφησε τὴν τελευταία πνοή του (ἄν ξεψύχησε) μὲ

ἀλάλητους στεναγμοὺς μετανοίας καὶ μὲ κάποιο θολὸ δάκρυ τῆς μετα-

νοίας του, γιὰ αὐτὸ κινούμενοι ἀπὸ ἀδελφικὴ ἀγάπη κάνουμε μνημό-

συνα καὶ προσευχόμαστε γιὰ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς νεκροὺς ποὺ

διέπραξαν ἁμαρτίες πρὸς θάνατον καὶ μὴ πρὸς θάνατον. Ὅταν λαὸς

καὶ ἱερατεῖον στὴ θεία Λειτουργία παρακαλοῦν μὲ χέρια ὑψωμένα καὶ

με δάκρυα τὸ Θεὸ νὰ φανεῖ ἐπιεικὴς στοὺς κεκοιμημένους άδελφούς

μας, πιστεύουμε εἰλικρινά ὅτι θά παρακινήσουν τὸ μέγα Αὐτοῦ ἔλεος

καὶ τὴν ἄπειρη ἀγάπη Του.

Ἐλπίζουμε πάντοτε στὴν ἄπειρη εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. ὅτι «πολὺς

μὲν ὁ φόβος τοῦ τῶν πάντων Δεσπότου Θεοῦ, πολλῷ πλέον ἡ

ἀγαθότης. Καὶ φοβεραὶ μὲν αἱ ἀπειλαί, ἀνείκαστος (ἀφάνταστη) δὲ ἡ τοῦ

Θεοῦ φιλανθρωπία. Καὶ φρικταὶ πάλιν αϊ καταδίκαι, ἄφατον δὲ τῶν

οἰκτιρμῶν αὐτοῦ τὸ πέλαγος» λέγει ὁ Ἰωάννης Δαμασκηνὸς64. 

Στήν ὁμολογία του ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος τονίζει: «Πι-

στεύυμε ὅτι οἱ ψυχές τῶν κεκοιμημένων βρίσκονται ἤ σέ ἄνεσιν ἤ σέ

ὀδύνη, ἀνάλογα με ὅτι ἔπραξε ὁ καθένας... Αὐτοί πού καταστράφηκαν

καί ἔφθάρησαν μέ θανάσιμα ἁμαρτήματα καί χωρίς νά τό καταλάβουν

άπέθαναν, ἀλλ’ ὅμως μετανόησαν, ἐνῶ βρίσκονταν μέ τό σῶμα τους σ’

αὐτή τή ζωή, δέν ἔκαναν ὅμως κανένα ἔργο πού ἔδειχνε ὅτι μετανόη-

σαν, δηλαδή νά χύσουν δάκρυα καί γονατιστοί νά προσεύχονται

ἀγρυπνοῦντες, νά λυπηθοῦν, καί νά παρηγορήσουν πτωχούς μέ ἔργα

ἐλεημοσύνης καί, τέλος, νά δείξουν τήν ἀγάπη τους πρός τόν Θεό και

τόν πλησίον μέ ἔργα, αὐτοί καί οἱ ψυχές τους θά παραβρεθοῦν είς τον

Ἅδη καί ἐκεῖ θα ὑπομένουν τήν ποινή ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτημάτων πού

ἔπραξαν. Ἐκεί εἰς τόν Ἅδη αἰσθάνονται ὅτι μποροῦν νά ἐλευθερωθοῦν

λόγῳ τῆς μεγάλης ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ καί τίς δεήσεις τῶν ἱερέων καί

μέ τίς ἐλεημοσύνες πού έπιτελοῦν οἱ συγγενεῖς γιά τούς νεκρούς

τους»65. 
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9. Ἀναίρεση τῶν ἐνστάσεων γιά τά μνημόσυνα. 

Οἱ Προτεστάντες καὶ οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ἀρνοῦνται ἐξ

ὁλοκλήρου τὰ μνημόσυνα καὶ τὶς προσευχὲς γιὰ τοὺς νεκροὺς. Φέρουν

ὡς ἐπιχείρημα τὸ χωρίον τῆς παραβολῆς τοῦ Πλουσίου καὶ τοῦ πτωχοῦ

Λαζάρου ὅτι «μεταξὺ ἠμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέ-

λοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς

ἠμᾶς διαπερῶσιν». (Λούκ. 16, 26). 

Ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ θέσεις τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ Λαζάρου στὴν ἄλλη

ζωὴ ἦταν ὁριστικὲς καὶ ἀμετάκλητες, τελεσίδικες καὶ δὲν ἐπιδέχονταν

καμιὰ μεταβολή, διότι «Ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ

δὲ τοῦτο κρίσις» ( Ἑβρ. 9, 27). Λέγουν ὅτι ὁ ληστὴς στὸ σταυρὸ κρίθηκε

μὲ τὴ φράση τοῦ Κυρίου «Σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ»

(Λοὺκ 23, 43) καὶ πῆγε ἀμέσως στὸν Παράδεισο. Ἐπιμένουν ὅτι οἱ ψυχὲς

κρίνονται ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα μετὰ τὸ θάνατο καὶ γι’ αὐτὸ δὲν

μποροῦν νὰ ἀλλάξουν καὶ νὰ βελτιώσουν τὴ θέση τους μὲ τὶς

προσευχὲς καὶ τὰ μνημόσυνα ποὺ κάνουν γι΄ αὐτοὺς οἱ ζῶντες. 

Αὐτὸ εἶναι μεγάλο λάθος καὶ παρερμηνεία, διότι ξεκάθαρα ἡ Ἁγία

Γραφὴ ἀναφέρει δυὸ κρίσεις, μία προσωρινὴ μετὰ τὸ θάνατο «Ἀπόκειται

τοὶς ἀνθρώπους ἅπαξ ἀποθανείν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις» ( Ἑβρ. 9, 27) καὶ

μία δεύτερη, τελική, στὴ Δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου κατὰ τὴν ὁποία

«Ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς

αὐτοῦ, καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς,

οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως» (Ἰωὰν 5, 28).

Ἡ Καθολικὴ κρίση τονίζεται ἰδιαίτερα στὸ Ματθαῖο (25, 31-46) ὡς ἑξῆς

«ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ

ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καὶ συναχθή-

σεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ΄ ἀλλήλων

ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐριφίων καὶ στήσει τὰ

μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων».

Ἡ μονομερὴς ἐξέταση τῶν χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς διαστρεβλώνει

τὴν ἑρμηνεία αὐτῆς. Γιὰ τὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καὶ τὴν ὁριστικὴ τα-

κτοποίηση τοῦ καθ’ ἑνὸς γίνεται λόγος στὰ ἑξῆς παραπλήσια χωρία τῆς

Καινῆς Διαθήκης: Μάτθ. ΙΘ 28. ΚΔ 31. Λουκ. ΙΑ, 31-32. Πράξεις ΚΔ΄15. Α΄

Κορινθ. ΙΕ 51-52. Α΄Θεσ/κεῖς Δ΄ 15. Β΄Τίμ. Α΄ 12 καὶ 18.  Β΄ Πέτρ Β΄ 4 Ἰούδα

6,καὶ στὴν Β΄Κορινθ. 4, 14 «Εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ
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ἡμᾶς δι Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν».

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διευκρινίζει γιὰ τοὺς κοιμηθέντας «Καὶ οὗτοι

πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν

τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν

τελειωθῶσι» (Ἑβρ. 11,39). Οἱ καλὴν μαρτυρίαν περὶ τῆς πίστεως δώσαν-

τες δὲν ἀμείφθηκαν μετὰ τὸ θάνατό τους πλήρως ἀπὸ τὸ Θεὸ πατέρα,

ὁ ὁποιὸς προέβλεψε κάτι τὸ καλύτερο γιὰ νὰ μὴ φθάσουν ἐκεῖνοι στὴν

τελειότητα χωρὶς ἐμᾶς. Ἡ τελικὴ κατάστασή τῆς ψυχῆς στὴν ἄλλη ζωὴ θὰ

ἀποφασισθεῖ στὴ μέλλουσα κρίση, διότι στὴν προσωρινὴ κρίση δὲν

ἀμείφθηκε πλήρως γιὰ τὰ καλὰ της ἔργα, ἀλλ’ οὔτε καὶ τιμωρήθηκε γιὰ

τὶς ἁμαρτίες της. Δὲν κρίνεται ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα στὴ μερικὴ κρίση

ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ «Προγεύεται» εἴτε τῶν ἀγαθῶν τοῦ Παραδείσου

εὐφραινομένη καὶ χαίρουσα, εἴτε τῶν ὀδυνῶν τῆς κολάσεως σύμφωνα

μὲ τὶς πράξεις ποὺ ἔκανε ὅταν ζοῦσε μὲ τὸ σῶμα στὴν παροῦσα ζωή,

χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ προσθέσει καὶ νὰ ἀλλάξει μὲ τὶς δικές της ἐνέργειες

τὴν κατάστασή της γράφει ὁ Χρήστος Ἀνδρούτσος στην ὁρθόδοξη Δογ-

ματική του66.

Οἱ προσευχές μας ὠφελοῦν, ἀλλὰ δὲν ἐξαλείφουν ὅλες τὶς ἐνοχὲς

τῶν νεκρῶν. Ἀνακουφίζουν τὶς ψυχὲς χωρὶς νὰ ἐπιφέρουν γενικὴ

ἀλλαγὴ τῆς καταστάσεώς τους, διότι οἱ ἴδιες ψυχές τῶν νεκρῶν δὲν

μποροῦν νὰ συμβάλλουν μὲ ἔργα ἀρετῆς καὶ μετανοίας στὴν ἄλλη ζωὴ,

γράφει ὁ Παναγ. Τρεμπέλας67. 

Ὡς ὀρθόδοξοι πιστεύουμε, χωρὶς ἀκρότητες, ὅτι ἀπὸ τὴν ὥρα τοῦ

θανάτου τοῦ ἀνθρώπου και τῆς μερικῆς κρίσης τῆς ψυχῆς μέχρι τὴ

γενικὴ κρίση τῆς Δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου ὑπάρχει δυνατότητα

με τις προσευχές και τις ελεημοσύνες μας να ανακουφίζουμε τίς ψυχές

τῶν κεκοιμημένων . Δὲν παρασυρόμαστε στὶς ἀκρότητες τῆς Δυτικῆς

Ἐκκλησίας περὶ καθαρτηρίου πυρὸς ποὺ πιστεύει στὸ δόγμα τῆς

ἐξαγορᾶς τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ νεκροῦ μὲ τὴν περισσεύουσα ἀξιομισθία

τῶν Ἁγίων. Ἀπορρίπτομε τὴ διδασκαλία τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας περὶ κα-
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67. Παν. Τρεμπέλα, Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς  Ἐκκλησίας, τ. 3ος, σ. 369, 410-

420. 



θαρτηρίου πυρός, στὸ ὁποῖο πηγαίνουν οἱ ψυχὲς τῶν μετανοησάντων

ἁμαρτωλῶν γιὰ νὰ ἐκτίσουν ὁρισμένες ποινὲς πρὸς ἱκανοποίηση τῆς

θείας δικαιοσύνης.. 

Ἡ Στρατευομένη Ἐκκλησία ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὶς ψυχὲς τῶν κεκοιμη-

μένων προσεύχεται θερμὰ καὶ ἐπικαλεῖται τὸ ἄπειρο ἔλεος τοῦ Θεοῦ

γιά τή συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν . Ἐπαφίεται στό ἔλεος του Θεοῦ

καί στό ἀποτέλεσμα τῶν προσευχῶν καί τῶν ἐλεημοσυνῶν μας γιά τούς

νεκρούς μας. 
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τῶν Σκοπίων, 2007.

12) Ἱστορία τῆς κοινότητας Νεοχωρίου Σερρῶν καὶ τῶν ἱερῶν ναῶν

αὐτῆς, 2008.

13) Βαθειές πληγές τῆς σημερινής κοινωνίας 2011

14) Ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Τριάδας Τούμπας Σερρῶν. Β΄ ἔκδοση

βελτιωμένη, 2011.



ΣυΝΤομο ΒιοΓραΦιΚο ΣΗμΕιΩμα Του ΣυΓΓραΦΕα

Ὁ Κυριάκος Παπακυριάκος γεννήθηκε στὸ

Ἅγιο  Πνεῦμα Σερρῶν. Ἀποφοίτησε ἀπὸ

τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας

Χαλκιδικῆς καὶ ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Χάλκης Κων-

σταντινουπόλεως, στὴν ὁποία καὶ ὑπέβαλε ἐναίσιμο

διατριβὴ μὲ τίτλο «Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ κήρυγμα κατὰ τὸν

ἱερὸ Χρυσόστομο». Ὑπηρέτησε στὸ στρατὸ ὡς

ἔφεδρος ἀξιωματικὸς πυροβολικοῦ καὶ προσέφερε

πολλὲς ὑπηρεσίες ἐπὶ δέκα χρόνια ὡς γραμματέας τοῦ Συνδέσμου

Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν τοῦ νομοῦ Σερρῶν. Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ

ἀνηγέρθη ὁ ἀνδριάντας τοῦ Μακεδονομάχου Καπετὰν Δούκα στὴ πλα-

τεία τοῦ Ι.Κ.Α. Σερρῶν καὶ στήθηκε τὸ μνημεῖο τῶν 310 φονευθέντων

ἀξιωματικῶν ὁπλιτῶν στὸ 3ο χιλιόμετρο τῆς ὁδοῦ Σέρρες-Βροντοῦ.

Ἐργάστηκε τριανταπέντε χρόνια ὡς καθηγητὴς καὶ διευθυντὴς σὲ

σχολεῖα τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης. Συνέβαλε ἰδιαίτερα στὴν

ὀργάνωση καὶ λειτουργία τῆς πρώτης Τεχνικῆς Σχολῆς Ἑργοδηγῶν καὶ

Τεχνικῶν Βοηθῶν Σερρῶν καὶ τοῦ Νυκτερινοῦ Γυμνασίου καὶ Λυκείου

Σερρῶν. Συνταξιοδοτήθηκε τὸ 1994.

Διετέλεσε ἔκτακτος ἐπιμελητὴς ἀρχαιοτήτων Ν. Σερρῶν. Μὲ τὶς μα-

κροχρόνιες ἀνιδιοτελεῖς ἐνέργειές του βοήθησε στὴ συλλογὴ τῶν

ἀρχαιοτήτων τοῦ νομοῦ Σερρῶν, στὴν ὀργάνωση τοῦ ἀρχαιολογικοῦ

Μουσείου καὶ στὴν ἵδρυση Ἐφορείας Κλασσικῶν Ἀρχαιοτήτων στὶς Σέρ-

ρες.

Πραγματοποίησε πλῆθος ὁμιλιῶν καὶ διαλέξεων. Συνέγραψε πολλὲς

μελέτες γιὰ ζητήματα θεολογικά, φιλοσοφικά, ἱστορικὰ καὶ ἀρχαιολογικά.

Γιὰ τὴν πολύτιμη μέχρι σήμερα προσφορὰ του τὸ Ὑπουργεῖο Μακεδο-

νίας καί Θράκης τοῦ ἀπένειμε δίπλωμα τιμῆς μὲ χρυσὸ μετάλλιο.

Ἡ ἐργοβιογραφία του καὶ πολλὲς ἀπὸ τὶς ἐργασίες του καταχωρή-

θηκαν, στὰ διαδίκτυα τοῦ Ἴντερνετ τῆς Κεντρικῆς βιβλιοθήκης καί τοῦ 6ου

Γυμνασίου Σερρῶν.



Εἰκόνα 1:  Κοιμητηριακός Βυζαντινός ναός τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα Σερρῶν. 

Εἰκόνα 2: Ὁ κοιμητηριακός ναός τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου 
στο Α΄ Νεκροταφεῖο Σερρῶν.

ΠαραρΤΗμα ΕΓχρΩμΩΝ ΕιΚοΝΩΝ



Εἰκόνα 3: Ὁ κοιμητηριακός ναός τοῦ Ἁγ. Κων/νου στο Α΄ Νεκροταφεῖο Σερρῶν, 
ἀπό τῆν κόγχη τοῦ Ἁγ. Βήματος νοτιοανατολικά.

Εἰκόνα 4: Νότια είσοδος του κυρίως ναοῦ.



Εἰκόνα 5: Το τέμπλο τοῦ ναοῦ καί οἱ φορητές εἰκόνες αὐτοῦ.

Εἰκόνα: 6:  Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὡς παιδί ἐργάζεται στό ξυλουργεῖο τοῦ Ιωσήφ 
(στό κάτω μέρος του τέμπλου) .



Εἰκόνα 7: Η Ἀνάστασις του Κυρίου.

Εἰκόνα 8: Εἴσοδος τοῦ Α΄ Νεκροταφείου.



Εἰκόνα 9:  Γενική ἄποψη τοῦ Α΄ Νεκροταφείου, 

Εἰκόνα 10:
Μία ἀπό τίς 
καλλιμάρμαρες 
βρύσες 
του Νεκροταφείου.



Εἰκόνα 11: Το παλαιό ὀστεοφυλάκιο του 1937.

Εἰκόνα12: Τό νέο ὁστοεοφυλάκιο.



Εικόνα13: 
Ὁ Γολγοθάς 
μέ τόν 
Ἐσταυρωμένο.

Εἰκόνα 14: Το παρεκκλήσι τῆς Αναστάσεως του Κυρίου. 



Εἰκόνα 15: Το Δημοτικό γραφεῖο του Νεκροταφείου. 

Εικόνα 16:  
Οικογενειακός 
τάφος 
του Ἰωάννη 
Παπαμαρκίδη, 
κτήτορος του ναοῦ.



Εἰκόνα 18: Εἴσοδος τοῦ Β΄Νεκροταφείου Σερρῶν 

Εικόνα 17: Τό Στρατιωτικό νεκροταφεῖο.



Εἰκόνα 19:
Οἰκογενειακός
τάφος τοῦ δωρητῆ
τοῦ οἰκοπέδου τοῦ
Β΄ Νεκροταφείου.

Εἰκόνα 20: Γενική ἄποψη του Β΄ Νεκροταφείου
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Εἰκόνα 23: Ὁ κοιμητηριακός ναός τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς 
του Β΄ Νεκροταφείου ἀπό βόρεια καί νότια.

Εἰκόνα 22: Ἡ πρόσοψη τοῦ Κομητηριακοῦ ναοῦ 
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τοῦ Β΄ Νεκροταφείου. 
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