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2.  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ 

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης εἶναι τό σηµαντικό-
τερο µνηµεῖο στήν Νιγρίτα καί στήν εὐρύτερη περιφέρεια 

αὐτῆς, ἀπό ἀπόψεως ἱστορικῆς ἀλλά καί ἀρχιτεκτονικῆς. Ἡ ἀφαί-
ρεση τῶν ἐπιχρισµάτων καί ἡ ἀνάδειξη τῆς λίθινης τοιχοποιίας 
ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Ναός ἔχει φτάσει στήν σηµερινή του µορφή προ-
οδευτικά, σέ τρεῖς φάσεις. Ἡ τελευταία ἐπέµβαση χρονολογεῖται 
στά τέλη τοῦ 17ου αἰώνα µέ ἀρχές τοῦ 18ου. Ἡ πρώτη φάση του 
τοποθετεῖται στόν 16ο αἰώνα. Πολύ πιθανόν στόν ἴδιο χῶρο µέ 
τόν σηµερινό νά βρισκόταν παλαιότερος µικροτέρων διαστάσεων 
Ναός, ὁ ὁποῖος πιθανολογεῖται ὅτι ἀνάγονταν στήν ὑστεροβυζα-
ντινή ἐποχή, διότι µαρτυρία γιά τήν ὕπαρξη τῆς Νιγρίτης ἔχουµε 
ἀπό τήν ἐποχή ἐκείνη.

Μετά ἀπό πρόσφατη (2006) µερική ἀνακατασκευή τῆς Ἁγίας Τρα-
πέζης, ἀνευρέθη χάρτινο χειρόγραφο τοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν 
Ἰωαννικίου (πιθανόν τοῦ Γ’), ὁ ὁποῖος ἀναφέρει ὅτι στίς 3 Ἀπριλίου 
1753 (Δευτέρα τοῦ Πάσχα) ἐτέλεσε ὁ ἴδιος τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ. Ὁ ρυθµός τοῦ Ναοῦ εἶναι τρίκλιτη βασιλική, ὅπως συνηθιζό-
ταν δηλαδή νά χτίζονται οἱ Ναοί τήν συγκεκριµένη περίοδο. Ἡ 
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προφορική παράδοση ἀναφέρει ὅτι στά τέλη τοῦ 18ου αἰώνα µέ 
ἀρχές τοῦ 19ου κάηκε ἡ ἀνατολική πλευρά τοῦ Ναοῦ. Σέ αὐτό συ-
νηγορεῖ καί τό ἀποδεικνύει ἕνα µικρό µέρος τῆς τοιχογραφίας τοῦ 
Ἱεροῦ, τό ὁποῖο εἶναι παλαιότερο κατά ἕναν περίπου αἰώνα ἀπό τίς 
ὑπόλοιπες καί εἶναι καµένο. Ἐπίσης προφορική παράδοση παραδί-
δει ὅτι κατά τήν περίοδο τοῦ πρώτου παγκοσµίου πολέµου, βουλ-
γαρική ὀβίδα ἔπεσε στή βόρεια πλευρά τοῦ Ναοῦ χωρίς ὅµως νά 
ἐκραγεῖ. Ἀποτέλεσµα αὐτοῦ ἦταν νά πέσουν κάποιες πέτρες τῆς 
τοιχοποιίας. Ἡ ἀφαίρεση τῶν ἐπιχρισµάτων ἀνέδειξε τό σηµεῖο, 
στό ὁποῖο ἔπεσε ἡ ὁβίδα. Βρέθηκαν ἀκόµη καί κάποιες σφαῖρες, οἱ 
ὁποῖες ἦταν σφηνωµένες στίς πέτρες τοῦ τοίχου. 

Στόν κυρίως Ναό καί στόν νάρθηκα ὑπάρχουν τοιχογραφίες τοῦ 
18ου καί τοῦ πρώτου µισοῦ τοῦ 19ου αἰώνα. Ὁ ἁγιογράφος τῶν τοι-
χογραφιῶν τοῦ 18ου αἰώνα εἶναι ἄγνωστος. Ἡ προφορική παράδο-
ση ἀναφέρει ὅτι ἁγιογράφησε τό Ναό ἕνας µοναχός, τοῦ ὁποίου 
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ἀνταµοιβή ἦταν ἡ διαµονή καί ἡ σίτισή του. Τίς τοιχογραφίες τοῦ 
19ου αἰώνα ἁγιογράφησε ὁ γνωστός γιά τό ἔργο του τήν ἐποχή 
ἐκείνη στή βόρεια Ἑλλάδα, Ἤπειρο, Ἀλβανία, Βουλγαρία καί Σκό-
πια, Μιχαήλ Ἀναγνώστης «ὁ ἐκ Σαµαρίνης» µέ τήν ὁµάδα του. 
Εἶναι τοιχογραφίες λαϊκῆς ἀλλά ἀξιόλογης τέχνης, οἱ ὁποῖες δυ-
στυχῶς ἔχουν ἀλλοιωθεῖ σέ µεγάλο µέρος ἀπό διάφορους κατά 
καιρούς κακότεχνους ἁγιογράφους.Τό 1987 κατόπιν ἐγκεκριµένου 
ἀρχιτεκτονικοῦ σχεδίου, κατεδαφίστηκε ὁ τότε νάρθηκας καί ἀνε-
γέρθηκε ὁ σηµερινός. 

Στόν Ἱερό Ναό γίνονται κατηχητικά ἀρρένων καί θηλέων, κα-
τηχητική σύναξη κυριῶν, ὁµιλία κάθε Τετάρτη ἀπόγευµα, Παρα-

κλήσεις κάθε Δευτέρα καί 
Τετάρτη. Στό φιλανθρωπι-
κό τοµέα, ἀπό τό 1984 δρα-
στηριοποιεῖται τό ἐνοριακό 
φιλόπτωχο ταµεῖο, τό ὁποῖο 
προσπαθεῖ νά καλύψει τίς 
ἀνάγκες τῶν ἐνδεῶν συ-
νανθρώπων µας. Τό 2007 
µέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβα-
σµιωτάτου Μητροπολίτου 
Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θε-
ολόγου ἱδρύθηκε τό συσσί-
τιο ἀγάπης πού καλύπτει 
τίς ἀνάγκες ἐµπερίστατων 
ἀδελφῶν ἀπό τήν Νιγρίτα 
καί τήν γύρω περιοχή. Γίνο-
νται κατά καιρούς ἀντιαι-
ρετικές ὁµιλίες, οἱ ὁποῖες 
σκοπό ἔχουν τήν θωράκιση 
τῶν ἐνοριτῶν ἀπέναντι στίς 
αἱρέσεις καί τίς παραθρη-
σκεῖες. 

Στήν ἐνορία ὑπάρχουν 
πέντε Ἱερά Παρεκκλήσια 
τά ὁποῖα εἶναι:

Τό Ἱερό Παρεκκλήσιο • 
Ἁγίου Μεγαλοµάρτυρος Νι-

κήτα τοῦ Γότθου, τό ὁποῖο κτίσθηκε τό 1954 στόν τόπο ὅπου 
θά ἐκτελοῦνταν στίς 14/9/1944 ὅλος ὁ ἀνδρικός πληθυσµός 
τῆς Νιγρίτης ἀπό τούς Γερµανούς κατακτητές. Τελικά ὅµως 
ἡ Νιγρίτα γλύτωσε ἀπό αὐτό τό ὁλοκαύτωµα, γεγονός τό 

προφορική παράδοση ἀναφέρει ὅτι στά τέλη τοῦ 18ου αἰώνα µέ 
ἀρχές τοῦ 19ου κάηκε ἡ ἀνατολική πλευρά τοῦ Ναοῦ. Σέ αὐτό συ-
νηγορεῖ καί τό ἀποδεικνύει ἕνα µικρό µέρος τῆς τοιχογραφίας τοῦ 
Ἱεροῦ, τό ὁποῖο εἶναι παλαιότερο κατά ἕναν περίπου αἰώνα ἀπό τίς 
ὑπόλοιπες καί εἶναι καµένο. Ἐπίσης προφορική παράδοση παραδί-
δει ὅτι κατά τήν περίοδο τοῦ πρώτου παγκοσµίου πολέµου, βουλ-
γαρική ὀβίδα ἔπεσε στή βόρεια πλευρά τοῦ Ναοῦ χωρίς ὅµως νά 
ἐκραγεῖ. Ἀποτέλεσµα αὐτοῦ ἦταν νά πέσουν κάποιες πέτρες τῆς 
τοιχοποιίας. Ἡ ἀφαίρεση τῶν ἐπιχρισµάτων ἀνέδειξε τό σηµεῖο, 
στό ὁποῖο ἔπεσε ἡ ὁβίδα. Βρέθηκαν ἀκόµη καί κάποιες σφαῖρες, οἱ 
ὁποῖες ἦταν σφηνωµένες στίς πέτρες τοῦ τοίχου. 

Στόν κυρίως Ναό καί στόν νάρθηκα ὑπάρχουν τοιχογραφίες τοῦ 
18ου καί τοῦ πρώτου µισοῦ τοῦ 19ου αἰώνα. Ὁ ἁγιογράφος τῶν τοι-
χογραφιῶν τοῦ 18ου αἰώνα εἶναι ἄγνωστος. Ἡ προφορική παράδο-
ση ἀναφέρει ὅτι ἁγιογράφησε τό Ναό ἕνας µοναχός, τοῦ ὁποίου 
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ὁποῖο ἀποδόθηκε στήν σωτήρια ἐπέµβαση τοῦ Ἁγίου. 

Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίας Παρασκευῆς. Πρόκειται γιά µικρό • 
Ναό ρυθµοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς, τό ὁποῖο βρίσκεται στή 
δυτική πλευρά τῆς πόλεως. Εἶναι κτισµένο τό 1974 στή θέση 
παλαιότερου. Σέ αὐτό τελεῖται κάθε δεύτερη Παρασκευή 
Θεία Λειτουργία.

Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίου Θωµᾶ. Εἶναι κτισµένο σέ λόφο στά • 
νότια τῆς πόλεως. Ἐκεῖ γινόταν καί συνεχίζει νά γίνεται 
τό ὁµώνυµο πανηγύρι τήν Κυριακή τοῦ Θωµᾶ, ἡ ἀρχή τοῦ 
ὁποίου χάνεται στά βάθη τῆς Τουρκοκρατίας. Κτίσθηκε τήν 
δεκαετία τοῦ 1980 σέ µέρος ὅπου βρισκόταν ἕνα παλαιό προ-
σκυνητάρι.

Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύµπῳ καί • 
Ἁγ.Θωµᾶ. Εἶναι κτισµένο δίπλα στήν παλαίστρα, στήν ὁποία 
γίνονται οἱ ἀγῶνες τῆς πάλης στό πανηγύρι τήν Κυριακή τοῦ 
Θωµᾶ. Κτίσθηκε στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1990. Κάθε 
Δευτέρα τελεῖται µετά τόν Ἑσπερινό ἡ Παράκληση στήν Πα-
ναγία.

Ἱερό Παρεκκλήσιο Παναγίας Ἐλεούσης τῆς Νιγριτινῆς. Τό • 
Παρεκκλήσιο αὐτό ἔχει διαµορφωθεῖ ἀπό τοῦ ἔτους 2008 στή 
νότια πλευρά τοῦ νάρθηκα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, γιά νά φιλο-
ξενήσει τό θαυµατουργό ἀκριβές ἀντίγραφο τῆς ἱερᾶς εἰκό-
νος, ἡ ὁποία βρίσκεται στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλο-
θέου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἡ εἰκόνα αὐτή µέχρι τίς ἀρχές τοῦ 
20οῦ αἰώνα βρισκόταν στή Νιγρίτα, ἀπ’ ὅπου µέ θαυµαστό 
τρόπο ἐξαφανίστηκε καί ἐµφανίστηκε πάνω ἀπό τό γεροντι-
κό στασίδι τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς Φιλοθέου. 

Ἐφηµέριοι τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Γεώργιος Κελε-
µπέκης ὁ καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφε-
ρείας Νιγρίτης καί ὁ Οἰκονόµος Βασίλειος Κουτσούρας. Ἀπόσταση 
ἀπό Σέρρες: 22 χλµ. Τηλ. 23220 22507. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
 

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Νιγρίτης ἀνεγέρθηκε 
τό 1906, σύµφωνα µέ τήν ἐντοιχισµένη ἐπιγραφή, σέ θέση 

παλαιοτέρου Ναοῦ. Ὁ Ναός εἶναι τρίκλιτη καµαροσκεπής βασιλική 
ἄνευ τρούλου καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1950 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη 
Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντίνο (Μεγγρέλη). Κατά τό παρελθόν 
ἔγιναν πολλές ἐργασίες συντήρησης καί ἀνακαίνισης τοῦ Ναοῦ. Ἡ 
διακόσµηση τοῦ Ναοῦ µέ ἁγιογραφίες ἔγινε τό 1990. Ἡ πνευµατική 
καί ἐνοριακή δραστηριότητα ἀφορᾶ στήν τέλεση ὅλων τῶν ἱερῶν 
ἀκολουθιῶν, στή φιλανθρωπική καί οἰκονοµική ἐνί σχυση τῶν ἐνο-
ριτῶν. Κάθε Τετάρτη τελεῖται ἱερά παράκληση στό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου καί κάθε Παρασκευή ἐναλλάξ στά Ἱερά Παρεκκλήσια 
τῆς Γεννήσεως Θεοτόκου καί τοῦ Ἁγίου Φανουρίου. 

Ἐφηµέριοι τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Γεώργιος Καρα-
χατζῆς καί ὁ Οἰκονόµος Χρῆστος Κόκκος. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 
22,1 χλµ. Τηλ. 23220 22270. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ ὁµωνύµου δηµοτικοῦ 
διαµερίσµατος ἀποπερατώθηκε τό ἔτος 1894 σύµφωνα µέ 

µαρτυρία ἐπιγραφῆς στό Ναό. Τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τελέ-
σθηκαν στίς 9 Ὀκτωβρίου 2009 ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Σερρῶν 
καί Νιγρίτης κ. Θεολόγο. Ὁ ἀρχιτεκτονικός ρυθµός τοῦ Ναοῦ εἶναι 
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καµαροσκεπής βασιλική µέ τρία κλίτη. Παράλληλα µέ τή συµµε-
τοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλαν-
θρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισµό τῶν 
ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου µε-
λέτης Ἁγίας Γραφῆς. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρεσβύτερος Βασίλειος Βλάχος. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 26,1 χλµ. Τηλ. 23220 41223. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Στή θέση τοῦ 
προγενέστε-

ρου Ἱεροῦ Ναοῦ, 
πιθανόν τοῦ 1922, 
ὅπως µαρτυροῦν 
οἱ ἐπιγραφές πού 
φέρουν οἱ φορητές 
εἰκόνες τοῦ τέµπλου, 
πού κατεδαφίστηκε 
τό 1972, ἀνεγέρθηκε 

ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου στο ὁµώνυµο δηµοτικό διαµέρι-
σµα κατά τά ἔτη 1973-74 σέ ρυθµό βασιλικῆς χωρίς τροῦλο. Ὁ Ναός 
ἐγκαινιάσθηκε στίς 8 Μαΐου τοῦ 1975 ἀπό τόν µακαριστό Μητρο-
πολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαµένη). Ὁ Ναός 
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ἀνακαινίσθηκε ἐσωτερικά καί ἁγιογραφήθηκε τό 1995 τµηµατικά. 
Στήν ἐνορία ἀνήκουν τά Ἱερά Παρεκκλήσια τῶν Ἁγίων Ἀναργύ-
ρων καί τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρτυρος Γεωργίου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρεσβύτερος Γεώργιος Ἀντωνιά-
δης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 41 χλµ.  Τηλ. 23220 35531.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ 

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου Ἀηδονοχωρίου εἶναι 
τρίκλιτη βασιλική τοῦ 19ου αἰώνα µέ αξιόλογο ξυλόγλυ-

πτο καί ἐπιχρυσοµένο τέµπλο µέ Δεσποτικές ρἰκόνες ἐξαιρετικῆς 
τέχνης. Πρόσφατα ἔγιναν ἀναστηλωτικές ἐργασίες στό κωδωνο-
στάσιο. Παράλληλα µέ τή διακονία τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου ἡ ἐνο-
ρία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Λειτουργεῖ κύκλος µελέτης Ἁγίας 
Γραφῆς καί κατηχητικό σχολεῖο. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Φώτιος Μανώλας. Ἀπό-
σταση ἀπό Σέρρες: 50,4 χλµ. Τηλ. 23220 30280. 



144

Προσκυνητάριον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝ

Ἡ κεραµοσκε-
πής βασιλι-

κή τῆς Κοιµήσεως 
Θεοτόκου Ἀµπέλων 
ἀνεγέρθηκε κατά τό 
1929. Κατά τό 1979 
ἀνακαινίσθηκε κα-
θώς ὑπέστη κάποιες 
ζηµιές ἀπό τόν σει-
σµό πού ἔγινε τό 
1978. Ἡ πνευµατική 
καί ἐνοριακή δραστη

ριότητα ἀφορά στήν τέλεση ὅλων 
τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, στήν λει-
τουργία κατηχητικοῦ σχολείου 
καί κύκλου µελέτης Ἁγίας 
Γραφῆς. Στήν ἐνορία σώζεται καί 
παλαιός Ἱερός Ναός τῆς Ὑπα-
παντῆς τοῦ Κυρίου πού χρονολο-
γεῖται στά 1800. Ὑπάρχει ἐπίσης 
τό ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Τρύφω-
νος, προστάτου τῶν ἀµπε-
λουργῶν. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ 
Πρεσβύτερος Δηµήτριος Στεφά-
νου. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 29 
χλµ. Τηλ. 23220 63300. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΗΣ
 

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀνθῆς ἀνεγέρθηκε πρίν 
τό 1955 καί εἶναι τρίκλιτη βασιλική κεραµοσκεπής. Ἡ ἀγιο-

γράφηση τοῦ Ναοῦ ἔγινε τό 1990. Παράλληλα µέ τή πνευµατική 
καί λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρω-
πικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισµό τῶν 
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ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου. Ἐφηµέριος τοῦ 
Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Ἡρακλῆς Μπάλιος. Ἀπόσταση ἀπό Σέρ-
ρες: 17,8 χλµ. Τηλ. 23220 24405. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΧΙΝΟΥ

Οἱ κάτοικοι τοῦ δηµο-
τικοῦ διαµερίσµατος 

τοῦ Ἀχινοῦ ἐγκαταστάθη-
καν στήν περιοχή τόν 17ο 
αἰώνα ὅπου ὑπῆρχε ἡ λίµνη 
τῆς Κερκινίτιδος, ἡ ὁποία 
ἀποξηράνθηκε τό 1935. Οἱ 
ἐκτάσεις πού προέκυψαν 
ἀπό τήν ἀποξήρανση δόθη-
καν στούς πρόσφυγες ἀπό 
τόν Πόντο πού ἐγκαταστά-
θηκαν στό χωριό. 

Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων 
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης 
ἀνεγέρθηκε τόν 18ο αἰώ-
να πρός τιµήν τῆς ἱερᾶς 
εἰκόνας τῶν Ἁγίων Ἰσαπο-
στόλων, πού ἐµφανιζόταν 
στούς ψαράδες κατοίκους 
τοῦ χωριοῦ. Εἶναι τρίκλιτη 
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βασιλική πού ἀπολήγει σέ τρεῖς κόγχες στά ἀνατολικά. Παράλ-
ληλα µέ τή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας στήν ἐνορία καταβάλ-
λεται προσπάθεια γιά τόν πνευµατικό καταρτισµό τῶν πιστῶν µέ 
τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου µελέτης Ἁγίας 
Γραφῆς. Στήν ἐνορία ὑπάρχει καί ὁ παλαιότερος Ἱερός Ναός τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου τοῦ 17ου αἰώνα, στόν ὁποῖο τελοῦνται ἀκολουθίες 
περιστασιακά. Στήν ἐνορία ἐπίσης ὑπάγονται δύο Ἱερά Παρεκκλή-
σια τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καί τοῦ Προφήτου Ἠλιού. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Δηµήτριος Κουρ-
τίδης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 34 χλµ. Τηλ. 23220 31135. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΑΡΙΚΟΥ

Ὁ Ἱερός Ναός 
τῆς Ἁγί-

ας Τριάδος Βαρικοῦ 
εἶναι τρίκλιτη κερα-
µοσκεπής βασιλι-
κή πού ἀνεγέρθηκε 
τό 1960 περίπου. Ὁ 
Ναός ὡραΐζεται ἐσω-
τερικά µέ ἁγιογραφί-
ες. Παράλληλα µέ τή 

συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ 
φιλανθρωπικό ἔργο. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Πιπελές. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 30,2 χλµ. Τηλ. 23220 46027.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΒΕΡΓΗΣ 

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ 
Π ρ ο φ ή τ ο υ 

Ἠλιού Βέργης ἀνεγέρ-
θηκε τά ἔτη 1979-1982, 
ὅπως µαρτυρεῖ καί ἡ 
µαρµάρινη ἐπιγραφή 
πού βρίσκεται στόν 
ἐξωνάρθηκα τοῦ Ναοῦ. 
Ἐγκαινιάστηκε στίς 13 
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Νοεµβρίου 1982 καί εἶναι σταυροειδής µέ τροῦλο. Ἁγιογραφεῖται ἐσω-
τερικά ἀπό τό 1982 ἕως σήµερα µέ τήν συνδροµή τῶν ἐνοριτῶν. Τό 
2002 πλακοστρώθηκε ὁ προαύλιος χῶρος καί στήν εἴσοδό του τοπο-
θετήθηκε µεγάλη σιδερένια. Παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λα-
τρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. 
Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν 
λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. 
Κάθε Τετάρτη τελεῖται Ἱερά Παράκληση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Στέφανος Παπαγε-
ωργίου. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 24 χλµ. Τηλ. 23220 41172. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ 

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Δάφνης ἀνεγέρθηκε καί 
ἐγκαινιάσθηκε τό 1926 σύµφω να µέ προφορικές µαρτυρί-

ες ἐνοριτῶν. Πρόσφατα ἔγιναν ἀπαραίτητες ἀνακαινιστικές ἐργασί-
ες καί κοσµήθηκε µέ ἁγιογραφίες. Παράλληλα µέ τή λατρευτική καί 
πνευµατική  ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό 
ἔργο. Στήν ἐνορία ὑπάγονται δύο Παρεκκλήσια: τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
καί τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τοῦ 19ου αἰῶνος.  Σέ δασώδη ἔκταση 
τοῦ πλησίον εὑρισκόµενου Κερδυλλίου ὄρους καί σέ ἀπόσταση 3 χλµ. 
ἀπό τήν Δάφνη σώζονται ὑπολλείµατα τοῦ κάστρου τῆς βυζαντινῆς 
πόλεως τῶν Ἐζεβῶν. 

Ἡ πόλις ὑπῆρξε ἡ ἕδρα τῆς Ἐπισκοπῆς Ἐζεβῶν, τῆς ὁποίας γιά 
χρονικό διάστηµα ἐπίσκοπος διετέλεσε ὁ πρῶτος κτήτορας τῆς Μονῆς 
Τιµίου Προδρόµου, Ἰωαννίκιος (τέλη τοῦ 13ου αἰῶνος). Ἐπίσης σέ ἀπό-
σταση 1 χλµ. δυτικά τῆς Δάφνης βρίσκεται το λαξευµένο σέ φυσικό 
βράχο µικρό ναύδριο τῆς ἁγ. Μαρίνης. 
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Στό κεντρικό του κλῖτος διασώζονται ὑπολλείµατα ἁγιογραφιῶν 
τῆς Παλαιολογείου ἐποχῆς( .....αιῶνας). Στά σκοτεινά χρόνια τῆς 
Τουρκοκρατίας τό παρεκκλήσιο τῆς ἁγίας Μαρίνης ἀπετέλεσε τό κα-
ταφύγιο τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Στό κέντρο τῆς κωµοπόλεως τῆς 
Δάφνης σώζεται τµῆµα τοῦ λεγόµενου «Πύργου τῆς κυρά Μάρως» 
(πρόκειται γιά τή µητριά τοῦ Μωάµεθ τοῦ Πορθητῆ, ἑλληνοσερβίδα 
στήν καταγωγή καί χριστιανή κατά τό θρήσκευµα), ὕψους 14,5 µέ-
τρων, κτίσµα τοῦ δεύτερου ἥµισυ τοῦ 15ου αἰῶνος.

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Ἀντώνιος Τολίδης. Ἀπό-
σταση ἀπό Σέρρες: 40,2 χλµ. Τηλ. 23220 51994. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ 

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου Δηµητριτσίου θεµελιώ-
θηκε στίς 23 Σεπτεµβρίου τοῦ 1956 καί ἐγκαινιάσθηκε στίς 

14 Νοεµβρίου τοῦ 1976. Πρόσφατα ἀνακαινίστηκε, δηµιουργήθηκε 
σολέας καί ἄρχισε ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ. Παράλληλα µέ τή λα-
τρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. 
Στήν ἐνορία λειτουργεῖ κατηχητικό σχολεῖο καί κύκλος µελέτης 
Ἁγίας Γραφῆς. Στήν ἐνορία ὑπάγονται τά Ἱερά Παρεκκλήσια τῆς 
Ζωοδόχου Πηγῆς καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Μάριος Ἀφεντί-
δης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 23 χλµ. Τηλ. 23220 61620. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 

Στό κέντρο τοῦ 
δηµοτικοῦ δια-

µερίσµατος Εὐκαρπί-
ας βρίσκεται ὁ Ἱερός 
Ναός τῶν Μεγάλων 
Ταξιαρχῶν. Ὁ Ναός 
κτίσθηκε τό 1804 καί 
εἶναι ρυθµοῦ τρίκλι-
της βασιλικῆς µέ δίρ-
ριχτη στέγη. Λόγω 
τῆς παλαιότητάς 
του ἀνακαινίστηκε 

τό 1972 καί διακοσµήθηκε µέ ἁγιογραφίες πού ἔγιναν τό 2000. Ἡ 
ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο 
παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λειτουργική ζωή. Κύκλος µελέ-
της Ἁγίας Γραφῆς ἐνισχύει πνευµατικά τούς ἐνορίτες. Στήν ἐνορία 
ἀνήκει τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου πού σύµφωνα µέ 
ἐπιγραφή ἀνεγέρθηκε τό 1826. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Δηµήτριος Τα-
βλαρίδης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 47,7 χλµ. Τηλ. 23220 31641.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
 

Στό κέντρο τοῦ δηµοτικοῦ διαµερίσµατος Ζερβοχωρίου βρί-
σκεται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου. Ὁ Ναός κτίσθηκε 

τό 1983, εἶναι ρυθµοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς µέ τροῦλο καί κοσµεῖται 
µέ ἁγιογραφίες πού ἔγιναν τό 1986. Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτε-
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λεῖ φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο παράλληλα µέ τό καθαρώς 
ἁγιαστικό καί λειτουργικό ἔργο. Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκο-
νόµος Δηµήτριος Κρυσταλλούδης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 32,8 χλµ. 
Τηλ. 23220 51811. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ 

Σύµφωνα µέ προφο-
ρικές µαρτυρίες τῶν 

ἐνοριτῶν ὁ Ἱερός Ναός τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου Θερµῶν 
ἀνεγέρθηκε τό 1950 καί 
ἐγκαινιάσθηκε τό 1952. Ἡ 
ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπι-
τελεῖ φιλανθρωπικό καί 
κοινωνικό ἔργο παράλληλα 
µέ τή λειτουργική διακονία. 

Κάθε Τετάρτη τελεῖται ἱερά παράκληση. Στήν ἐνορία ὑπάγεται καί 
τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παντελεήµονα. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρεσβύτερος Πέτρος Καραµάνης. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 29 χλµ. Τηλ. 23220 35531. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΒΗΡΩΝ

Ἡ ἱστορική πορεία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἶναι 
συνυφασµένη µέ τήν πορεία τῶν κατοίκων τοῦ δηµοτικοῦ 

διαµερίσµατος τῶν Ἰβήρων στό διάβα τῶν χρόνων. Μετά τή Μικρα-
σιατική καταστροφή τοῦ 1922, 200 οἰκογένειες περίπου ξεριζωµέ-
νων Ἑλλήνων ἐγκαταστάθηκαν στήν περιοχή. Πότε ἀκριβῶς ἀνε-
γέρθηκε ὁ Ναός δέν εἶναι γνωστό. Μπορεῖ ὅµως νά προσδιοριστεῖ, 
µέ βάση τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσας, περίπου στά 
1930. Ὁ Ναός αὐτός ὑπέστη πολλές ἐπισκευές καί ἀνακαινίσεις. 
Κρίθηκε ὅµως σκόπιµο, ὅτι γιά τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῆς ἐνο-
ρίας θά ἔπρεπε νά ἀνεγερθεῖ νέος Ἱερός Ναός. Στή θέση ἐκείνου 
τοῦ ἀρχικοῦ ναοῦ πού κατεδαφίστηκε ἀνεγέρθηκε τό 1988 ὁ µεγα-
λοπρεπής Ἱερός Ναός πού τιµᾶται καί πάλι στό ὄνοµα τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου. Εἶναι τρίκλιτη βασιλική µέ τροῦλο καί ἐγκαινιάσθηκε 
στίς 14 Μαΐου τοῦ 1996 ἀπό τόν µακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν 
καί Νιγρίτης Μάξιµο. Παράλληλα µέ τό ἁγιαστικό ἔργο ἡ ἐνορία 
ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν 
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καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολεί-
ου καί κύκλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Κάθε Παρασκευή τελεῖται 
ἡ ἱερά παράκληση τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης. Στήν ἐνορία ἀνή-
κουν τά Ἱερά Παρεκκλήσια τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τοῦ Προφήτου 
Ἠλιού καί τῆς Ἁγίας Τριάδος. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Κω-
στελίδης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 39 χλµ. Τηλ. 23220 35544. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ 

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Καστανοχωρίου ἀνε-
γέρθηκε τό 1955 καί ἐγκαινιά σθηκε τό 1965 ἀπό τόν τότε 

Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαµένη). 
Εἶναι σταυροειδής χωρίς τροῦλο Ναός µέ µεταγενέστερη προσθή-
κη νάρθηκα. Παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. 

Σέ κοντινή θέση πρός τό δηµοτικό διαµέρισµα τοῦ Καστανοχω-
ρίου, ἐκεῖ ὅπου βρισκόταν τόν περασµένο αἰώνα τό χωριό πρίν γίνει 
ἡ µετεγκατάσταση, ὑπάρχει Ἱερός Ναός πού τιµᾶται στή Γέννηση 
τῆς Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος χρονολογεῖται στόν 18ο αἰώνα, καθώς καί 
τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ ἱεροµόναχος Ἰωσήφ Καγκασίδης. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 42,3 χλµ. Τηλ. 23220 51498. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
 

Ὁ Ἱερός Ναός Μεγάλων Ταξιαρχῶν Καστρίου ἀνεγέρθηκε 
τό 1854 σέ προυπάρχοντα ὑστεροβυζαντινό Ναό καί εἶναι 

ρυθµοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς. Λόγω τῆς παλαιότητάς του διακο-
σµήθηκε µέ ἁγιογραφίες τό 2000 καί ἀνακαινίστηκε τό 2008. Τήν 
φροντίδα τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ, πού ἔχει ἀνακηρυχθεῖ διατηρητέο 
µνηµεῖο ἔχει ὁ Οἰκονόµος Δηµήτριος Ταβλαρίδης. Ἀπόσταση ἀπό 
Σέρρες: χλµ.;  
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΟΥ 

Ὁ πρῶτος Ἱερός Ναός πρός τιµή τῆς Κυρίας Θεοτόκου στό 
Λαγκάδι ἀνεγέρθηκε τό 1730 σύµφωνα µέ τήν ἐντοιχισµέ-

νη µαρµάρινη ἐπιγραφή καί βρίσκεται σέ θέση ὅπου ἦταν κτισµένο 
τό παλαιό χωριό. Ἀπό τόν Ναό πού καταστράφηκε καί λεηλατήθη-
κε ἀρκετές φορές κατά τήν περίοδο τῆς γερµανικῆς κατοχῆς καί 
στά χρόνια τοῦ ἐµφυλίου πολέµου διασώθηκαν δύο φορητές εἰκό-
νες πού φυλάσσονται στό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως. Ὁ νέος ἐνοριακός Ἱερός Ναός τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου 
ἀνεγέρθηκε τό 1954. Τά ἐγκαίνιά του τελέσθηκαν στίς 8 Σεπτεµβρί-
ου 1966. Σήµερα στό Ναό τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία κατά τήν πρώ-
τη Κυριακή τοῦ µηνός Σεπτεµβρίου ἑκάστου ἔτους. Παράλληλα µέ 
τή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό 
ἔργο. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Γεώργιος Γκουγκούδης. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 34,4 χλµ. Τηλ. 23220 51894.  

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΥ 

Ὁ ν έ ο ς 
Ἱε ρός 

Ναός τοῦ Τιµί-
ου Προδρόµου 
Λ ε υ κ ο τ ό π ο υ 
θεµελιώθηκε 
τόν Μάρτιο 
τοῦ 2005 καί 
ἐγκαινιάστηκε 
στίς 10 Μαΐου 
τοῦ 2008 ἀπό 

τόν Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγο. 
Εἶναι βασιλική µέ τρία κλίτη καί κοσµεῖται στό µεγαλύτερο µέρος 
ἀπό ἁγιογραφίες. Παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λατρευτική 
ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Κατα-
βάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν λει-
τουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Νικόλαος Μωϋ-
σίδης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 37,3 χλµ. Τηλ. 23220 52022. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος Λιβαδοχωρίου ἀνεγέρθηκε 
κατά τήν δεκαετία τοῦ 1960 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1970 ἀπό 

τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδα-
µένη). Στό Ναό προστέθηκε τό 2003 νάρθηκας. Παράλληλα µέ τή 
συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ 
φιλανθρωπικό ἔργο.

 Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 26,8 χλµ. Τηλ. 23220 63234. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΕΝΗΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Λυγαριᾶς τιµᾶται ἐπ’ ὀνόµατι τῶν Ἁγίων Ἰσα-
ποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Ἀνεγέρθηκε τό 1978 

καί ἐγκαινιάσθηκε στίς 15 Φεβρουαρίου τοῦ 1989 ἀπό τόν µακαρι-
στό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιµο. Ἡ ἁγιογράφηση 
τοῦ Ναοῦ εἶναι ἡµιτελής καί πρός τό παρόν περιορίζεται στό χῶρο 
τοῦ ἱεροῦ Βήµατος, στόν τροῦλο καί στόν γυναικωνίτη. Παράλλη-
λα µέ τή συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία 
ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν 
καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου 
καί κύκλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Ἰδιαιτερότητα στό πρόγραµµα 
ἀκολουθιῶν ἀποτελεῖ ἡ τέλεση ἱερᾶς παράκλησης τῶν Ἁγίων Ἰσα-
ποστόλων κάθε Τετάρτη. Στήν ἐνορία ἀνήκουν τό Ἱερό Παρεκκλή-
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σιο τῶν Εἰσοδίων Θεοτόκου καί ὁ παλαιός ἐνοριακός Ναός τῶν Ἁγί-
ων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, κτίσµα τοῦ 1860, πού σήµερα εἶναι 
κοιµητηριακός. 
Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Βασίλειος Χλιάρας. Ἀπό-
σταση ἀπό Σέρρες: 20 χλµΤηλ. 23220 25773. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου εἶναι κτισµένος στό 
κέντρο τῆς κωµόπολης τῆς Μαυροθαλάσσης. Ἀνεγέρθηκε 

τό 1969 ἐφηµερεύοντος τοῦ ἱερέα Σάββα Χαλινδαρίδη καί ἐγκαι-
νιάσθηκε ἀπό τόν µακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης 
Κωνσταντῖνο (Καρδαµένη) στίς 10 Ὀκτωβρίου τοῦ 1973. Εἶναι ρυθ-
µοῦ τρίκλιτης καµαροσκεποῦς σταυροειδοῦς βασιλικῆς. Πρόσφατα 
ἀνεγέρθηκε ἐνοριακό πνευµατικό κέντρο. Στήν ἐνορία λειτουργοῦν 
κατηχητικό σχολεῖο καί κύκλος µελέτης Ἁγίας Γραφῆς κάθε Πέ-
µπτη γιά ἄνδρες καί κάθε Παρασκευή γιά γυναῖκες. Κάθε Τετάρτη 
τελεῖται ἱερά παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί κάθε δεύτε-
ρη Τετάρτη τοῦ µήνα παράκληση στόν ἅγιο Ἀρσένιο τόν Καππα-
δόκη, τοῦ ὁποῖου ἱερά Λείψανα φυλάσσονται στό Ναό. Στή φιλαν-
θρωπική δραστηριότητα ἐντάσσεται ἡ προσφορά στούς ἐνορίτες 
βοηθηµάτων καί τροφίµων, οἱ ὁποῖοι ἀντιµετωπίζουν οἰκονοµικά 
προβλήµατα. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Δηµήτριος Φακίρης. 



157

Προσκυνητάριον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 46 χλµ. Τηλ. 23220 31728.    

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ 

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ 
Ἁγίου Μεγα-

λοµάρτυρος Δηµητρίου 
τοῦ Μυροβλύτου κτι-
σµένος τό 1835 βρίσκε-
ται σέ περίοπτη θέση 
στό κέντρο τοῦ χωριοῦ 
τῆς Νικόκλειας. Τό 1904 
ὑπέστη σοβαρές ζηµιές 
ἀπό φωτιά καί τόν ἑπό-

µενο χρόνο ἔγιναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες. Ὁ Ναός εἶναι διακο-
σµηµένος ἐσωτερικά µέ ἁγιογραφίες πού ἱστορήθηκαν πρόσφατα. 
Στήν ἐνορία λειτουργοῦν κατηχητικό σχολεῖο καί κύκλος µελέτης 
Ἁγίας Γραφῆς. Κάθε Τετάρτη τελεῖται ἱερά παράκληση τοῦ Ἁγίου 
Δηµητρίου καί κάθε Παρασκευή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Στήν 
ἐνορία ὑπάγονται τά παρεκκλήσια τῶν Ἁγίων Σαράντα Μαρτύρων 
καί τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Γεώργιος Τσιλι-
µπώνης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 26,3 χλµ. Τηλ. 23220 41039.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΚΥΡΙΟΥ ΟΡΕΣΚΕΙΑΣ

Ὁ Ἱερός Ναός 
τῆς Μετα-

µορφώσεως Ὀρέ-
σκειας κτίσθηκε τό 
1923 καί εἶναι βα-
σιλική µέ δίρριχτη 
στέγη. Ὁ Ναός ἀνα-
καινίστηκε τό 1985 
καί ἕνα τµῆµα του 
διακοσµήθηκε µέ 
ἁγιογραφίες τό 2005. 
Στήν ἐνορία ἀνήκει 
τό Ἱερό Παρεκκλή-
σιο τοῦ Ἁγίου Πα-
ντελεήµονος. Ἀπό-
σταση ἀπό Σέρρες: 
41,1 χλµ.  

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ 

Ὁ Ἱερός Ναός 
πού τιµᾶται 

ἐπ’ ὀνόµατι τῆς Γεν-
νήσεως τῆς Θεοτό-
κου ἀνεγέρθηκε στό 
Πατρίκι τό 1958 καί 
εἶναι σταυροειδής 
βασιλική καµαρο-
σκεπής. Τό 2008 ἔγι-
ναν ἀνακαινιστικές 
ἐργασίες µέ µετα-
τροπή τοῦ Ναοῦ ἀπό 
τρίκλιτη σέ µονόκλι-

τη δροµική βασιλική. Παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λατρευτι-
κή ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Στήν 
ἐνορία ἀνήκει τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου πού 
ἑορτάζει στίς 23 Αυγούστου. Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονό-



159

Προσκυνητάριον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν

µος Ἰωάννης Τσογκαρλῆς. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 28,7 χλµ. Τηλ. 
23220 51305. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 

Τό χωριό 
Π ύ ρ γ ο ς 

ὀφείλει τήν ὀνο-
µασία του σέ πα-
λαιό πύργο πού 
ὑπῆρχε πλησίον 
τοῦ Ναοῦ καί ὁ 
ὁποῖος δυστυχῶς 
δέν σώζεται σή-
µερα. Ὁ Ἱερός 
Ναός εἶναι κτί

σµα τοῦ 18ου αἰώνα καί ἀρχιτεκτονικοῦ ρυθ-
µοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς. Γιά τίς αὐξηµένες 
λατρευτικές ἀνάγκες τῶν ἐνοριτῶν ἀνεγέρ-
θηκε τό 1979 νέος Ἱερός Ναός ἐπ’ ὀνόµατι 
τῆς Ἁγίας Μαρίνης καί ἐγκαινιάσθηκε τό 
1990 ἀπό τόν µακαριστό Μητροπολίτη 
Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιµο. Στήν ἀνέγερ-
ση τοῦ Ναοῦ τά µέγιστα συνέβαλε ὁ µακαρι-
στός Ἀρχιµανδρίτης Γεδεών Σουγκάρος. Ὁ 
Ναός εἶναι τρίκλιτη σταυροειδής βασιλική 
µέ τροῦλο. Ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ γίνε

ται ἀπό τόν ἁγιογράφο Νικ. Γκόλα καί βρί-
σκεται σέ ἐξέλιξη. Στή δυτική πλευρά τοῦ 
Ναοῦ, ὅπου ὑπάρχει πηγή φυσικοῦ ὕδατος, 
ἔχει ἀνεγερθεῖ µικρό ἁγίασµα – ναΰδριο, 
κατόπιν θαυµατουργικῆς θεραπείας νεα-
ροῦ παιδιοῦ ἐκ τοῦ ἀναβλύζοντος ὕδατος. 
Συνέχεια τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς ἐνορί-
ας ἀποτελεῖ ἡ φιλανθρωπική της δραστη-
ριότητα. Στήν πνευµατική ἐνίσχυση τῶν 
πιστῶν συµβάλλει ὁ κύκλος µελέτης Ἁγί-
ας Γραφῆς. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος 
Χρυσόστοµος Καδᾶς. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 51 χλµ. Τηλ. 23220 
31472.  
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΗΣΑΜΙΑΣ 

Ὁ Ἱερός 
Ναός 

τῶν Ἁγίων 
Δώδεκα Ἀπο-
στόλων Σησα-
µιᾶς ἀνεγέρ-
θηκε τό 1836. 
Λίγα χρόνια 
ἀργότερα καί 
συγκεκριµένα 
τό 1850 πυρ-
πολήθηκε καί 
ἀνακατασκευ-

άστηκε τό 1856. Ὁ Ναός ἀνακαινίστηκε στά µέσα τοῦ περασµένου 
αἰώνα καί φέρει σύγχρονη ἁγιογράφηση. Παράλληλα µέ τή συµ-
µετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φι-
λανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισµό 
τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου 
µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στήν ἐνορία ἀνήκει τό Ἱερό παρεκκλήσιο 
τοῦ Τιµίου Προδρόµου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Γεώργιος Κοντός. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 23 χλµ. Τηλ. 23220 41339.  

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ 

Ὁ Ἱερός Ναός 
τοῦ Ἁγίου 

Γεωργίου Σιτοχωρί-
ου ἀνεγέρθηκε περί-
που τό 1765 σύµφω-
να µέ τά κεραµικά 
πλακίδια πού εἶναι 
ἐντοιχισµένα στήν 
ἀνατολική πλευρά 
τοῦ Ναοῦ. Ὁ Ναός 
ἀνακαινίσθηκε τό 

1953 καί τό 1978 ἔγινε καθαρισµός καί συντήρηση τῶν τοιχογρα-
φιῶν. Παράλληλα µέ τή λειτουργική ζωή καί ὡς καρπός αὐτῆς 
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ἐπιτελεῖται φιλανθρωπικό ἔργο. Στήν ἐνορία ἀνήκουν τρία Παρεκ-
κλήσια: τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου, τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Τσια-
νακᾶς. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 35 χλµ. Τηλ. 23220 51240. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΡΠΝΗΣ 

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλοµάρτυρος Δηµη-
τρίου τοῦ Μυροβλύτου Τερπνῆς ἀνεγέρθηκε τό 1740, ὅπως 

µαρτυρεῖται στό ἐγκαίνιο τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Ὁ Ναός κάηκε καί 
καταστράφηκε ἐπί τουρκοκρατίας καί ἀνεγέρθηκε ἐκ νέου σέ ρυθ-
µό τρίκλιτης βασιλικῆς. Εἶναι κατάγραφος ἀπό ἁγιογραφίες τοῦ 
18ου αἰώνα καί στήν ξύλινη ὀροφή φέρει ὡραῖα διακοσµητικά σχέ-
δια. Οἱ εἰκόνες τοῦ τέµπλου χρονολογοῦνται στήν εἰκοσαετία 1865-
85 καί ἔχουν καταγραφεῖ ἀπό τήν ἁρµόδια Ἐφορεία Βυζαντινῶν 
Ἀρχαιοτήτων. Πρόσφατα ἔγιναν ἐργασίες συντήρησης τοῦ Ναοῦ 
καί ἐπενδύθηκε µέ πέτρα ἡ ἐξωτερική ἀνατολική πλευρά. 
Παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας 
ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια 
γιά τόν καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ 
σχολείου καί κύκλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Κάθε Τετάρτη τελεῖται  
ἱερά παράκληση.
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Στήν ἐνορία ἀνήκουν δύο Ἱερά Παρεκκλήσια: τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς 
καί τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου. 
Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Παναγιώτης Δήµου. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 24 χλµ. Τηλ. 23220 23142.  

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΕΡΠΝΗΣ 

Ὁ Ἱερός Ναός 
τῶν Τριῶν Ἱε-

ραρχῶν κτίστηκε σέ 
οἰκόπεδο τῆς τότε Κοι-
νότητας Τερπνῆς τοῦ 
Δήµου Νιγρίτας, πού 
παραχωρήθηκε γιά 
τήν ἀνέγερσή του. Ὁ 
θεµέλιος λίθος τέθη-
κε τό 1974 ἀπό τόν 
τότε Μητροπολίτη   
Σερρῶν καί 
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Νίγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαµένη) καί ὁ 
Ναός ἀνεγέρθηκε καί ἁγιογραφήθηκε ἐξ 
ὁλοκλήρου µέ δαπάνες τοῦ φιλογενοῦς µε-
γάλου εὐεργέτου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας 
κ. Δηµητρίου Ἀναστασιάδη, προέδρου τοῦ 
ὁµίλου Fibran, Ἄρχοντα χαρτουλάριου τοῦ 
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου. Ὁ νεόδµητος 
καί περικαλλής Ναός τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 
εἶναι πεντάτρουλη βασιλική καί ἐγκαινιά-
σθηκε στίς 6 Μαΐου τοῦ 2001 µέ βυζαντινή 
λαµπρότητα καί µεγαλοπρέπεια, προε-
ξάρχοντος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου 
κ. Βαρθολοµαίου. Ἤδη ἐκ µέρους τοῦ Σε-
βασµιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί 
Νιγρίτης κ. Θεολόγου γίνονται ἐνέργειες 
γιά τήν ἵδρυση τῆς ἐνορίας τῶν Ἁγίων 
Τριῶν Ἱεραρχῶν, γεγονός πού ἐπιτεύχθη-
κε µέ τήν ἔκδοση τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2010 τοῦ 
σχετικοῦ Προεδρικοῦ Διατάγµατος. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Ἀρχιµαν-
δρίτης Αὐγουστῖνος Καραγιάννης. Ἀπό-
σταση ἀπό Σέρρες: 24,3 χλµ. Τηλ. 23220 
22043. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΡΑΓΙΛΟΥ 

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς 
Ἁγίας Τριάδος 

Τραγίλου ἀνεγέρθηκε τό 
1974 καί εἶναι σταυροει-
δής βασιλική µέ τροῦλο. 
Ὁ Ναός ἐγκαινιάσθηκε τό 
1983 ἀπό τόν µακαριστό 
Μητροπολίτη Σερρῶν καί 
Νιγρίτης Κωνσταντῖνο 
(Καρδαµένη). Παράλλη-
λα µέ τή συµµετοχή στή 

λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό 
ἔργο. Στήν ἐνορία ἀνήκει τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Τιµίου Προδρό-
µου. 
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Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Δῆµος Σαµουρά-
κης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 45,6 χλµ. Τηλ. 23220 31007.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΚΟΤΟΥ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ 

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς 
Γεννήσεως Θεο-

τόκου ἀνεγέρθηκε µεταξύ 
1939 καί 1957 σέ θέση 
ὅπου προϋπῆρχε παλαιό-
τερος µικρός ναός. Εἶναι 
σταυροειδής µέ τροῦλο 
Ναός καί ἁγιογραφήθηκε 
µέ τήν εὐγενική συνδρο-
µή καί χρηµατική προ-
σφορά τῶν ἐνοριτῶν. 
Ἐγκαινιάσθηκε τό 1962 
Στόν προαύλιο χῶρο τοῦ 
Ναοῦ ἀνεγέρθηκε τό 1994 

αἴθουσα δεξιώσεων καί γραφεῖο. 
Παράλληλα µέ τή συµµετοχή 

στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας 
καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν 
καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν 
λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου 
καί κύκλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. 
Κάθε Τετάρτη τελεῖται παράκληση 
στήν Παναγία. Ἐπίσης παράκληση 
τελεῖται καί γιά τούς µαθητές πού 
διαγωνίζονται στίς πανελλήνιες 
σχολικές ἐξετάσεις. Ἀπό τό ἔτος 
2008 καθιερώθηκε ἡ χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή ἀγάπης µέ συµµε-
τοχή ὅλων τῶν ἐνοριτῶν. Πρό τῶν 
Χριστουγέννων καί τοῦ Πάσχα δί-

δονται στούς οἰκονοµικά ἀσθενέστερους ἐνορίτες χρηµατικά βοη-
θήµατα καί τρόφιµα. Στήν ἐνορία ὑπάγονται τά ἱερά Παρεκκλήσια 
τοῦ Ἁγίου Παντελεήµονος καί τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ 
Ματθαίου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Νικόλαος Μαντατζῆς. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 30,5 χλµ. Τηλ. 23220 61839. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 
ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ 

Ὁ Ἱερός Ναός 
τοῦ Τιµίου 

Προδρόµου Φλα-
µπούρου ἀνεγέρθη-
κε τό 1951 καί ἐγκαι-
νιάσθηκε ἀπό τόν 
τότε Μητροπολίτη 
Σερρῶν καί Νιγρί-
της Κωνσταντῖνο 
(Μεγγρέλη). Τό 1980 
προστέθηκε νάρ-

θηκας καί ὁ Ναός ἱστορήθηκε µέ ἁγιογραφίες. Μέχρι σήµερα βρί-
σκεται σέ ἐξέλιξη ἡ ἐπένδυση τοῦ Ναοῦ ἐξωτερικά µέ πέτρα. Στήν 
ἐνορία λειτουργεῖ κύκλος µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Κάθε µήνα τε-
λεῖται ἁγιασµός καί ἱερά παράκληση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τό 
φιλανθρωπικό ἔργο τῆς ἐνορίας µεριµνᾶ γιά τυχόν ὑλικές ἀνάγκες 
τῶν ἐνοριτῶν. Στήν ἐνορία τοῦ Τιµίου Προδρόµου ἀνήκουν τά ἱερά 
Παρεκκλήσια τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Ἁγίας Ἄννης, 
Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἁγίας Τριάδος καί Κοιµήσεως Θεοτόκου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Βάϊος Χριστοδού-
λου. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 22,8 χλµ. Τηλ. 23220 64281. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΥΜΝΙΚΟΥ 

Κοντά στή Νιγρίτα βρίσκεται τό χωριό Χουµνικό. Ὁ Ἱερός 
Ναός εἶναι ἀφιερωµένος στόν Ἅγιο Μεγαλοµάρτυρα Γε-

ώργιο καί ἀνεγέρθηκε τό ἔτος 1753. Ἐσωτερικά εἶναι ἁγιογραφη-
µένος καί τά τελευταῖα χρόνια ἔχουν γίνει ἐργασίες συντήρησης 
τοῦ Ναοῦ. Παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται 
προσπάθεια γιά τόν καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία 
κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

 Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρεσβύτερος Δηµήτριος Μητρού-
δης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 32,1 χλµ. Τηλ. 23220 51577.
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3.  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

Στό κέντρο τῆς 
παραθαλάσσι-

ας κωµοπόλεως τῆς 
Ἀσπροβάλτας βρίσκε-
ται ὁ περικαλλής Ἱερός 
Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου. Ὁ σταυροειδής 
αὐτός µετά τρού λου 
Ναός ἀνεγέρθηκε τό 
1975 καί ἐγκαινιάσθη-
κε ὑπό τοῦ µακαριστοῦ 
Μη τροπολίτου Σερρῶν 
καί Νιγρίτης Κωνστα-
ντίνου (Καρδαµένη). Ἡ 
ἐνορία ἀγωνίζεται νά 
ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό 
καί κοινωνικό ἔργο πα-
ράλληλα µέ τή συµµε-
τοχή στή λειτουργική 
ζωή. Παράλληλα κατα-
βάλλεται προσπάθεια 
γιά τήν πνευµατική ἐνί-
σχυση τῶν ἐνοριτῶν µέ 
τήν τέλεση ἱερᾶς παρά-
κλησης κάθε ἑβδοµάδα 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί 
τήν λειτουργία κατη-
χητικοῦ σχολείου κάθε 

Σάββατο. Στήν ἐνορία ἀνήκουν τά Ἱερά Παρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου 
Σπυρίδωνος καί τῆς Μεταµορφώσεως τοῦ Κυρίου, καθώς καί οἱ Ἱε-
ροί Ναοί πού τιµῶνται στήν Κοίµηση τῆς Θεοτόκου τῶν παραθερι-
στικῶν οἰκισµῶν τῆς Ριβιέρας καί τῆς Σερραϊκῆς Ἀκτῆς. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς ὁµωνύ-
µου Ἀρχιερατικῆς περιφερείας εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Γεώργιος 
Καπετάκης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 75,1 χλµ. Τηλ. 23970 22405.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΑΣΝΩΝ  

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρτυρος Γεωργίου τοῦ 
Τροπαιοφόρου Βρασνῶν εἶναι κτισµένος σέ θέση ὅπου 

ὑπῆρχε προγενέστερος Ναός. Ἀπό τόν παλαιό ἐκεῖνο Ναό σώζεται 
µόνο τό κωδωνοστάσιο, στό ὁποῖο εἶναι ἐντοιχισµένη µαρµάρινη 
ἐπιγραφή πού φέρει τήν ἡµεροµηνία 30 Μαρτίου 1868. Ὁ σηµερινός 
Ναός εἶναι τρίκλιτη σταυροειδής βασιλική µέ τροῦλο. Στό Ναό ἔγι-
ναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες καί πρόσφατα ἁγιογραφήθηκε. Φέρει 
σύγχρονο τέµπλο βυζαντινῆς τεχνοτροπίας. Στήν ἐνορία λειτουρ-
γοῦν κατηχητικό σχολεῖο καί κύκλος µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στήν 
ἐνορία ὑπάγονται τρία παρεκκλήσια: τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου, τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί τά ἐξωκκλήσια 
τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καί Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόµου. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Ἀντώνιος Μπα-
µπλούδης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 78,6 χλµ. Τηλ. 23970 23569. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΕΝΗΣ ΝΕΩΝ ΒΡΑΣΝΩΝ

Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέων 
Βρασνῶν ἀνεγέρθηκε στίς 18 Ἰουνίου 1991. Τά ἐγκαίνια 

τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τελέσθηκαν στίς 28 Μαΐου 2000 ἀπό τόν µακαριστό 
Μητροπολίτη Σερρῶν 
καί Νιγρίτης Μάξιµο. 
Εἶναι σταυροειδής µέ 
τροῦλο Ναός. Παράλ-
ληλα µέ τή συµµετοχή 
στή λατρευτική ζωή 
τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνο-
ρία ἐπιτελεῖ φιλαν-
θρωπικό ἔργο. Κατα-
βάλλεται προσπάθεια 
γιά τόν καταρτισµό 
τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν 

λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου µελέτης Ἁγίας 
Γραφῆς. Στά πλαίσια τῆς φιλανθρωπικῆς διακονίας γίνονται ἐπι-
σκέψεις στούς ἔχοντας πνευµατική καί ὑλική ἀνάγκη. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Ἀθανάσιος Θεο-
δωρούδης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 80,7 χλµ. Τηλ. 23970 24363. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ 

Ὁ πρῶτος Ναός πρός τιµήν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων πού κτί-
σθηκε στό µαρτυρικό χωριό τῶν Νέων Κερδυλίων τό 1951 

ὑπέστη σηµαντικές φθορές ἀπό τόν σεισµό τοῦ 1978 καί γιά τό λόγο 
αὐτό κατεδαφίστηκε. Στή θέση του ἀνεγέρθηκε νέος Ἱερός Ναός 
ἐπ’ ὀνόµατι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Παράλληλα µέ τή συµµετοχή 
στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπι-
κό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισµό τῶν ἐνο-
ριτῶν µέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου µελέτης 
Ἁγίας Γραφῆς. Κάθε Τετάρτη τελεῖται ἡ ἱερά παράκληση τῶν Ἁγί-
ων Ἀναργύρων. 

Πρόσφατα φι-
λοξενήθηκαν 
50 παιδιά ἀπό 
τό Ἑλληνικό 
Παιδικό Χωριό 
ἀπό τό Φίλυρο 
Θεσσαλονίκης, 
καθώς καί παι-
διά τοῦ νηπια-
γωγείου καί τοῦ 
δηµοτικοῦ σχο-
λείου τῶν Νέων 
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Κερδυλλίων ὅπου τούς προσφέρθηκε πλούσιο γεῦµα καί πολλά 
δῶρα. 

Τό 2004 ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη 
Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγο τό ἐκκλησιαστικό µουσεῖο τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ, στό ὁποῖο φυλλάσονται φορητές εἰκόνες, ἱερά σκεύη, 
παλαίτυπα βιβλία κ.λ.π. Στήν ἐνορία ὑπάγονται καί τά Ἱερά Πα-
ρεκκλήσια τῶν Ἁγίων Γεωργίου και Ραφαήλ, Ἁγίων Ἀναργύρων 
Παλαιῶν Ἄνω Κερδυλίων, Ἁγίων Θεοδώρων Ἄνω Κερδυλίων καί 
Ἁγία Παρασκευῆς. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Μιχαήλ Θεοχαρίδης. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 60,4 χλµ. Τηλ. 23220 32301. 
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4.  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΑΝΟΙΞΙΑΣ 

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ 
Ἁγίου Παντελεή-

µονος Ἀνοιξιᾶς ἀνεγέρθη-
κε γιά πρώτη φορά τό 1932. 
Καταστράφηκε ὅµως κατά 
τήν περίοδο τῆς Γερµα-
νικῆς κατοχῆς τρεῖς φορές. 
Ἀνεγέρθηκε καί πάλι τό 
1972. Ὑπέστη σηµαντικές 
ὅµως ζηµιές ἀπό τόν σει-
σµό πού ἔγινε τό 1978 καί 

κρίθηκε ἀκατάλληλος γιά χρήση. Παράλληλα µέ τή συµµετοχή 
στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπι-
κό ἔργο. Στήν ἐνορία ἀνήκουν τά Ἱερά Παρεκκλήσια τῆς Παναγίας 
Πορταΐτισσας, τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νι-
κολάου καί Εἰρήνης. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Ἰωάννης Τσοµπανίδης. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 55,7 χλµ. Τηλ. 23950 91268. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

Ὁ Ἱερός Ναός 
τοῦ Ἁγίου Δη-

µητρίου Ἀρέθουσας 
ἀνεγέρθηκε τό 1819 
καί εἶναι τρίκλιτη βα-
σιλική κεραµοσκεπής. 
Λόγῳ τῆς παλαιότη-
τας τοῦ Ναοῦ ἔγιναν 
ἀνακαινιστικές ἐργα-
σίες τό 1950 καί τό 2007. 
Σέ ἐξέλιξη βρίσκεται ἡ 

ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ. Παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λατρευ-
τική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Ἀριστοτέλης 
Ἀναγνωστίδης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 52,2 χλµ. Τηλ. 23950 41290. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥΔΑΣ 

Ὁ Ἱερός Ναός 
Ἁγίου Γεωργί-

ου Λευκούδας ἀνεγέρ-
θηκε τό ἔτος 1952 καί 
ἐγκαινιάσθηκε τό 1995 
ἀπό τόν µακαριστό 
Μητροπολίτη Σερρῶν 
καί Νιγρίτης Μάξιµο 
τό 1984. Εἶναι τρίκλιτη 
βασιλική κεραµοσκε-
πής. Ἡ ἁγιογράφηση 
τοῦ Ναοῦ ἄρχισε τό 

2005 καί συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Παράλληλα µέ τή συµµετοχή 
στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπι-
κό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισµό τῶν ἐνο-
ριτῶν µέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου µελέτης 
Ἁγίας Γραφῆς. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρεσβύτερος Σταµάτιος Καραβα-
τάκης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 54,6 χλµ. Τηλ. 23210 86332. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 

 

Στό κέντρο τοῦ χω-
ριοῦ Λίµνη εἶναι 

κτισµένος ὁ Ναός τῶν 
Ἁγίων Ἰσαποστόλων 
Κωνσταντίνου καί Ἑλέ-
νης. Οἱ ἐργασίες ἀνε-
γέρσεως ξεκίνησαν τό 
1952 καί ὁ Ναός ἐγκαι-
νιάσθηκε στίς 19-5-1985. 
Εἶναι ρυθµοῦ σταυροει-

δοῦς µετά τρούλου. Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ φιλανθρωπι-
κό καί κοινωνικό ἔργο παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λειτουργι-
κή ζωή. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Εὐάγγελος Στά-
γκος. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 45,1 χλµ. Τηλ. 23950 71108.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ 

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς 
Γεννήσεως Θε-

οτόκου Μαυρούδας βρί-
σκεται στό κέντρο τοῦ 
χωριοῦ καί θεµελιώθηκε 
τό 1951. Οἱ ἐργασίες ἀνε-
γέρσεως σταµάτησαν γιά 
κάποιο χρονικό διάστη-
µα, λόγω προβληµάτων. 
Μέ Βασιλικό Διάταγµα 
ὅµως ἀπαλλοτριώθηκε ὁ 

χῶρος καί συνεχίσθηκαν οἱ ἐργασίες τό 1959. Ἡ πρώτη Θεία Λειτουρ-
γία τελέσθηκε στίς 7-6-1964 ἀπό τόν ἱεροµόναχο Γεννάδιο Καλουπτσῆ. 
Στήν ἐνορία λειτουργεῖ µέ φροντίδα τοῦ ἐφηµερίου κύκλος µελέτης 
Ἁγίας Γραφῆς. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόµος Δηµήτριος Βασιλειά-
δης. Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 46 χλµ. Τηλ. 23950 71262. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ξηροποτάµου ἀνεγέρθηκε τό 
1932 καί ἐγκαινιάσθηκε µόλις τό 1978 ἀπό τόν τότε Μητρο-

πολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαµένη). Παράλληλα 
µέ τή συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ 
φιλανθρωπικό ἔργο. Στήν ἐνορία ἀνήκουν τά Ἱερά Παρεκκλήσια τῶν 
Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί τῆς Ἁγί-
ας Παρασκευῆς. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόµος Χαρίλαος Τσοµπανίδης. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 51,2 χλµ. Τηλ. 23950 91319. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Τιµίου Προδρόµου Σκεπαστοῦ θεµελιώθηκε 
τό 1936 ὑπό τοῦ ἱερέως Δηµητρίου Δανιήλ. Ἐγκαινιάσθηκε τό 

1979 ἀπό τόν Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρ-
δαµένη). Εἶναι τρίκλιτη βασιλική µέ ὑπερυψωµένο τό µεσαῖο κλίτος. Ἡ 
ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ ἄρχισε τό ἔτος 2007 καί συνεχίζεται µέχρι σή-
µερα. Παράλληλα µέ τή συµµετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας 
ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά 
τόν καταρτισµό τῶν ἐνοριτῶν µέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου 
καί κύκλου µελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Ἰδιαιτερότητα στό τρέχον πρόγραµ-
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µα ἀκολουθιῶν ἀποτελεῖ ἡ τέλεση κάθε Δευτέρα παράκλησης στόν 
Τίµιο Πρόδροµο καί ὁ ἁγιασµός κάθε πρώτη τοῦ µήνα. Στήν ἐνορία λει-
τουργεῖ κατηχητικό σχολείο. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρεσβύτερος Παναγιώτης Σιδερίδης. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 41,8 χλµ. Τηλ. 23950 81746. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΟΥ 

Ὁ πρῶτος Ναός 
τοῦ Φιλαδελφίου 

εἶχε κτισθεῖ ἀπό πρόσφυγες κατοίκους 
τοῦ χωριοῦ περίπου τό 1950. Ὁ κα-

ταστροφικός σεισµός ὅµως πού 
ἔγινε τό 1981 ἐπέφερε ση-
µαντικές στατικές φθορές 
καί γιά αὐτό τό λόγο κατε-
δαφίστηκε. Στή θέση τοῦ 
ἀρχικοῦ ἐκείνου Ναοῦ 
ἀνεγέρθηκε νέος Ἱερός 
Ναός ἐπ’ ὀνόµατι τοῦ 
Ἁγίου Δηµητρίου τό 

1981 καί ἐγκαινιάσθηκε στίς 2 Νοεµβρίου 1986 ἀπό τόν µακαριστό 
Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιµο. Ἡ ἱστόρηση τοῦ Ναοῦ 
µέ ἁγιογραφίες βρίσκεται σέ ἐξέλιξη. Παράλληλα µέ τή συµµετοχή 
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στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπι-
κό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισµό τῶν ἐνο-
ριτῶν µέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου µελέτης 
Ἁγίας Γραφῆς. Στήν ἐνορία ὑπάγονται τά Ἱερά Παρεκκλήσια τοῦ 
Προφήτου Ἠλιού, Ἀποστόλου Λουκᾶ καί Ἁγίου Πνεύµατος. 

Ἐφηµέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ ἱεροµόναχος Νικόλαος Στεφανίδης. 
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 53,4 χλµ. Τηλ. 23950 24541.   




