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Σεβασμιώτατε,  

Σεβαστοί πατέρες και εν Χριστώ αδελφοί. 

 

Με σεπτή εντολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας 

κ. Ευγενίου, ο οποίος μου ανέθεσε την παρούσα εισήγηση,  

βρίσκομαι σήμερα σ᾿ αυτήν εδώ την θέση, για να σας 

παρουσιάσω εν συντομία τις αναστηλωτικές εργασίες στον 

Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στον ομώνυμο οικισμό της 

ενορίας Πηγής, της οποίας είμαι εφημέριος. Θα σας 

παρακαλέσω να είσθε επιεικείς απέναντί μου, αφού είναι η 

πρώτη φορά που μου ανατίθεται κάτι τέτοιο. 

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου είναι, κατ᾿ εκτίμηση 

της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, κτίσμα του 11ου 

αιώνα και έχει οικοδομηθεί σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό 

τύπο του σταυροειδούς με τρούλο, με προεξέχουσες πλάγιες 

κεραίες. Οι απόψεις για την αρχική ονομασία όπως και για τον 

κτήτορα του Ναού διΐστανται, καθώς δεν έχουν βρεθεί τα 

απαραίτητα στοιχεία. Είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τους 

Ιερούς Ναούς της Ζωοδόχου Πηγής ή Παναγίας της 

Ζερβιώτισσας στον Αλικιανό Αποκορώνου και των Εισοδίων 

της Θεοτόκου στο Φόδελε Ηρακλείου, των οποίων κτήτορας 

είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος. 

Ο Ναός του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται νοτιοδυτικά της 

Πηγής. Εξωτερικά δομείται από 2 πεντάκογχα μεγάλα και 

επιβλητικά τόξα και 6  μικρότερα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

του ωστόσο είναι ο επιβλητικότατος περίτεχνος τρούλος, ο 



οποίος δεσπόζει στην σκεπή του και στηρίζεται στο εσωτερικό 

του σε τέσσερεις μαρμάρινους, παλαιοχριστιανικούς κίονες με 

κορινθιακά κιονόκρανα, που βρίσκονται  σε δεύτερη χρήση. 

Το Ιερό αποτελείται από τρεις αψίδες. Η μεσαία αψίδα του 

Ιερού είναι χαμηλά πεντάπλευρη και στη συνέχεια 

ημικυλινδρική, όπως και οι πλάγιες. Μονόλοβα, τοξωτά 

ανοίγματα υπάρχουν στις πλάγιες κεραίες, τις πλάγιες αψίδες, 

και τα γωνιαία διαμερίσματα, ενώ στη μεσαία αψίδα, υπήρχε 

τρίλοβο παράθυρο. 

Στον εν λόγω Ιερό Ναό σώζονται λίγες τοιχογραφίες, 

σχεδόν κατεστραμμένες, μέσα στο Ιερό Βήμα και σε βοηθητική 

κόγχη της νότιας κεραίας στον κυρίως Ναό, μάλλον του Αγίου 

Τρύφωνος, οι οποίες έχουν χρονολογηθεί στις αρχές του 11ου 

αιώνα και ανήκουν μάλλον στην αρχική τοιχογράφηση. 

Το 1995 ο αοίδιμος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και 

Αυλοποτάμου Θεόδωρος με τοποθέτησε εφημέριο στην ενορία 

Πηγής. Βλέποντας την επιβλητικότητα του Ιερού Ναού του 

Αγίου Δημητρίου και την επιτακτική και άμεση ανάγκη 

συντήρησης και αποκατάστασής του, απευθύνθηκα τότε για 

βοήθεια στην 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 

αποκομίζοντας την απάντηση, ότι δεν υπάρχουν λεφτά. 

Το 2004, με την υπ᾿ αριθμ. 3 Απόφαση του 

Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Πηγής και την άδεια και ευλογία 

του αοιδίμου Μητροπολίτου κυρού Ανθίμου, ξαναγίνεται 

προσπάθεια για την αποκατάσταση του Ναού, χωρίς όμως 

πάλι αποτέλεσμα. 

Το 2011, σε συνεργασία με τον Σεβασμιώτατο  

Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιο, την 

Ενορία Πηγής και την 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,  

ξεκίνησε η αποκατάσταση – συντήρηση και ανάδειξη του Ιερού 

Βυζαντινού Ναού του Αγίου Δημητρίου.  

Κατόπιν των ενδεδειγμένων ενεργειών της Ιεράς 

Μητροπόλεως και της Ενορίας Πηγής, καθώς και των 

απαιτούμενων σχετικών μελετών από την 28η Εφορία 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, εγκρίθηκαν τα απαραίτητα 



κοινοτικά κονδύλια, από το Ευρωπαϊκό κοινοτικό πρόγραμμα 

ΕΣΠΑ. 

Η Αρχιτεκτονική και Στατιστική μελέτη ολοκληρώθηκαν 

από την 28η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων το 2008 και 

εργάστηκαν οι Αρχαιολόγοι, κ. Βάλια Αγγελάκη και κ. 

Πετρούλα Βαρθαλίτου, με τότε Διευθυντή της Υπηρεσίας τον κ. 

Μιχαήλ Ανδριανάκη.  

Οι μελέτες συντάχθηκαν και  εκπονήθηκαν από τον 

Αρχιτέκτονα κ. Σωτήριο Παναγόπουλο, ενώ την Σχεδίαση 

πραγματοποίησαν οι κ. Γιαμπουδάκη Παγώνα και Ζουλάκη 

Στυλιανή. 

Την Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης των 

τοιχογραφιών του Ιερού Ναού ανέλαβαν και εκπόνησαν ο κ. 

Μιχαήλ Τρούλης και η κ. Ισαβέλλα Βούρου. 

Το έργο της αποκατάστασης – συντήρησης και ανάδειξης 

του Ιερού Βυζαντινού Ναού του Αγίου Δημητρίου ανέλαβαν και 

χρεώθηκαν να υλοποιήσουν η Αρχαιολόγος κ. Νικολέτα Πύρου 

με επιβλέπουσα Μηχανικό την κ. Μαρίτα Βασιλάκη με 

Συντηρητή τον κ. Μιχαήλ Τρουλλινό και Εργοδηγό τόν κ. 

Εμμανουήλ Νίνο. 

Με αρκετό μεράκι και με καλλιτεχνική όρεξη εφαρμόζουν 

στην πράξη τις μελέτες συντήρησης και αποκατάστασης οι 

εμπειροτεχνίτες της υπηρεσίας, κ. Τσικαλάς Γεώργιος, κ. 

Γεώργιος Κουτάντος, κ. Βρέτζος Ιωάννης και κ. Κουτάντος 

Στυλιανός, κ. Αλεξάκης Γεώργιος, κ. Παρασύρης Μιχαήλ ενώ 

για την συντήρηση των τοιχογραφιών εργάστηκαν οι κ. 

Φραγκίσκος Κυδωνάκης, κ. Νικηφόρος Κωνσταντίνος, κ, 

Τσαγανός Ηλίας, κ. Καραγιαννάκης Στυλιανός. 

Τα χρήματα, όπως προανέφερα, βρέθηκαν κοινοτικό στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων 

Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-2013, με προϋπολογισμό έργου 275.000 

Ευρώ. 

Το καλοκαίρι του 2007 ξεκίνησαν από την 28η Ἐφορεία 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων οι δοκιμαστικές ανασκαφές τόσο 

στον αύλειο όσο και στον εσωτερικό χώρο του Ναού, για  τις 



απαιτήσεις της εκπόνησης των ανάλογων μελετών. Οι 

εργασίες αυτές διήρκησαν μέχρι και το καλοκαίρι του 2011.  

Να πούμε ότι εργασίες αποκατάστασης είχαν εκτελεστεί 

στο ναό και παλαιότερα, κατά τη δεκαετία του 1970. 

Στις 18 Ιουλίου 2011 ξεκίνησαν επίσημα από την 28η 

Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  νέες εργασίες στο μνημείο, 

που εξακολουθούσε να παρουσιάζει σοβαρά στατικά 

προβλήματα. Συγκεκριμένα, έγινε στερέωση, ενίσχυση και 

σύνδεση των φερόντων στοιχείων του ναού, με την 

υποθεμελίωση τοιχοποιΐών και κιόνων,  την κατασκευή νέων 

αντηρίδων, που αντικατέστησαν τις παλαιές, και την 

τοποθέτηση συστημάτων ελκυστήρων - θλιπτήρων. 

Παράλληλα, έγινε εξυγίανση και στεγανοποίηση των θόλων, 

περίσφιγξη του τρούλου και αντικατάσταση της επικεράμωσης 

με χειροποίητα κεραμίδια βυζαντινού τύπου. Μετά την 

καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων, τη συρραφή ρωγμών 

και τη διενέργεια ενεμάτων, στις όψεις κατασκευάστηκαν νέα 

αρμολογήματα, ενώ αποκαταστάθηκε και το τρίλοβο 

παράθυρο της αψίδας, σύμφωνα με τα σωζόμενα στοιχεία.  

Μετά την απομάκρυνση των νεότερων τάφων από τον 

περιβάλλοντα χώρο του ναού, ο οποίος λειτουργούσε ως 

νεκροταφείο έως και τα μέσα της δεκαετίας του 1950, η στάθμη 

επανήλθε στα αυθεντικά επίπεδα. Στο εσωτερικό του ναού, η 

ταπείνωση του δαπέδου αποκάλυψε τις λαξευτές βάσεις των 

τεσσάρων κιόνων που στηρίζουν τον τρούλο, ίχνη από τη βάση 

του παλαιού τέμπλου, τρία επάλληλα δάπεδα διαφορετικών 

εποχών, καθώς και εννιά τάφους, που διατάσσονταν σε τρεις 

σειρές, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια του κυρίως ναού. Οι 

τάφοι περιείχαν ανακομιδές, ενώ τα σκελετικά κατάλοιπα, 

διατηρούνταν σε κακή κατάσταση. Τα ευρήματα, νομίσματα, 

κοσμήματα, αλλά και κάποια χαρακτηριστικά όστρακα 

κεραμικής, υποδήλωναν τη συνεχή χρήση του χώρου από την 

ενετική έως και τη νεότερη περίοδο. Στο εσωτερικό 

κατασκευάστηκε υπόστρωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα και 

νέο δάπεδο από πατητή τσιμεντοκονία, ενώ ο περιβάλλων 

χώρος ορίστηκε με κατασκευή τοιχίων και πλακοστρώθηκε. 



Παράλληλα, έγινε στερέωση και καθαρισμός των ελάχιστων 

τοιχογραφιών που σώζονται, κυρίως στο χώρο του ιερού, για τις 

οποίες είχε στο παρελθόν προταθεί χρονολόγηση τόσο τον 14ο, 

όσο και στον 11ο αιώνα. Τέλος, αντικαταστάθηκαν τα παλαιά 

κουφώματα με νέα ξύλινα. 

Επίσης ήρθε στο φως το εξωτερικό  επικαλυμμένο μέρος 

του ναού, το οποίο αποκάλυψε ότι, πριν από τις μετέπειτα 

επεμβάσεις, το Ιερό είχε πολυγωνική μορφή, με εξαίσια 

λιθοδομή. 

Στο εσωτερικό του Ναού στο Ιερό, και στην βάση της 

Αγίας Τράπεζας, εντοπίστηκε η κρύπτη του θεμέλιου λίθου με 

την ακοίμητη κανδήλα άθικτη, στοιχείο της αραβικής εποχής. 

Απομένουν ακόμα οι εργασίες στο εσωτερικό δάπεδο, η 

ολοκλήρωση της συντήρησης των τοιχογραφιών και η 

κατασκευή του κωδωνοστασίου στην νοτιοανατολική πλευρά 

της αυλής και η αποκατάσταση της ηλεκτροδοτήσεως. 

Με την συνεννόηση της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, της 28ης 

Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και της Ενορίας Πηγής 

έγινε η ηλεκτροδότηση του Ιερού Ναού για την ανάδειξή του.  

Εξωτερικά με τοποθέτηση χαμηλού φωτισμού και με την 

τοποθέτηση μπριζών εσωτερικά. 

Βάσει χρονοδιαγράμματος οι εργασίες ολοκληρώνονται 

στις 31-12-2013. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Εὐγένιο για την αμέριστη 

υποστήριξη και καθοδήγησή του, καθώς και τους υπαλλήλους 

της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για το ενδιαφέρον 

και τον ζήλο που επέδειξαν για την εκπόνηση και ολοκλήρωση 

των εργασιών. 

Βλέποντας την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και 

συντήρησης του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου, μία ευχή 

έρχεται στο μυαλό και στα χείλη μου: μακάρι να μπορέσουμε 

να διαφυλάξουμε τα Ιστορικά Μνημεία της Μητρόπολής μας, 

σαν κόρη οφθαλμού, για να τα παραδώσουμε σε καλή 

κατάσταση στις επόμενες γενιές και να τα δείχνουμε στους 

ξένους και ντόπιους επισκέπτες μας με το κεφάλι ψηλά. 


