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Ο ναόσ των Παμμεγίςτων Σαξιαρ-
χϊν είναι χτιςμζνοσ ςτθ κζςθ 
παλαιότερου ναοφ, υπο-
λείμματα του οποίου είναι 
εντοιχιςμζνα ςτθν τοιχοδο-
μία του.  

τθ ςθμερινι του μορφι ο 
ναόσ ζχει ςχιμα μονόχωρθσ 
βαςιλικισ με γενικζσ δια-
ςτάςεισ 7 m επί 3,45 m πε-
ρίπου και ςτο εςωτερικό του ςϊηεται αποςπαςματικόσ    
ηωγραφικόσ διάκοςμοσ με μζροσ του κφκλου των Πακϊν και 
τουσ Σαξιάρχεσ Μιχαιλ και Γαβριιλ, που χρονολογοφνται 
ςτθν πρϊτθ 20ετία του 14ου αιϊνα. 

Θ κόγχθ του Ιεροφ ανατολικά διαμορφϊνεται ςε τρίπλευρθ 
εξωτερικά και θμικυκλικι εςωτερικά. Θ κόγχθ τθσ Προκζςε-
ωσ είναι «εγγεγραμμζνθ» ςτο πάχοσ τθσ γωνίασ που ςχθμα-
τίηουν ο βόρειοσ και ανατολικόσ τοίχοσ. Θ ςτζγθ του ναοφ 
είναι ξφλινθ δίριχτθ ενϊ ςτθν αρχικι του μορφι ο ναόσ κα-
λυπτόταν με θμικυλινδρικι καμάρα. Ωσ προσ τθν τοιχοποιία, 
γενικά, αποτελείται από αργοφσ λίκουσ με πλίνκουσ που 
παρεμβάλλονται ςποραδικά ι κανονικά ςτουσ αρμοφσ. το 
εςωτερικό αποκαλφφκθκαν τοιχογραφίεσ μόνο ςτο νότιο και 
ανατολικό τοίχο του.  

Θ αναςκαφικι ζρευνα ςτθ νότια και ανατολικι μεριά του 
ναοφ ζφερε ςτο φωσ τμιμα του τείχουσ τθσ πόλεωσ που ςυν-
δεόταν με τουσ Σαξιάρχεσ. Αναςκαφικζσ τομζσ που ζγιναν 
κάκετα προσ το τείχοσ απζδειξαν ότι από πλευράσ τοιχοδομί-
ασ και κεραμολογικοφ υλικοφ ανικει ςτθν παλαιοχριςτιανικι 
και υςτερορωμαϊκι εποχι.  
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ε επαφι με τθ νότια πλευρά του 
ναοφ αποκαλφφκθκε κάτω από 
το υπερυψωμζνο δάπεδο του 
περιςτϊου καμαροςκζπαςτο 
οςτεοφυλάκιο, θ είςοδοσ του 
οποίου ζφραηε πρόχειρα με 
μαρμάρινο κωράκιο. Σο τζ-
μπλο πρζπει να είναι ςφγχρο-
νο με τθν εκκλθςία, θ οποία δε 
ςϊηει ςτοιχεία για μια ακριβι χρονολόγθςθ. Μια ιδιαιτερό-
τθτα που το χαρακτθρίηει, θ ζλλειψθ διακόςμθςθσ ςτο      
επιςτφλιο ίςωσ για λόγουσ αιςκθτικισ. Σο κζμα του φυλλο-
φόρου ςταυροφ ςτο κωράκιο ςυνδζεται κυρίωσ με τον 12ο 
αιϊνα ενϊ οι ρόδακεσ και θ διακόςμθςθ των πεςςίςκων μασ 
οδθγοφν πικανότατα ςτο πρϊτο μιςό του 14ου αιϊνα. 

το εςωτερικό του ναοφ ςϊηονται τοιχογραφίεσ ενϊ ςτο  
νότιο τοίχο μζςα από το ιερό ζχουμε τθν παράςταςθ του 
Μυςτικοφ Δείπνου, δυτικότερα ακολουκεί ο Νιπτιρασ και 
ςτθ ςυνζχεια θ παράςταςθ τθσ Προςευχισ τθσ Γεςκθμανισ. 
Κάτω από τθν παράςταςθ τθσ Γεςκθμανισ εικονίηεται τμιμα 
από το φωτοςτζφανο και το πάνω μζροσ Αγίου που ίςωσ 
παριςτανόταν ολόςωμοσ.  

Σθ ηωγραφικι των Σαξιαρχϊν Δράμασ χαρακτθρίηει θ άρτια 
εκτζλεςθ, θ ελευκερία και ο αυκορμθτιςμόσ, θ πλιρθσ γνϊ-
ςθ και αξιοποίθςθ τθσ προοπτικισ, πράγμα που διαπιςτϊνε-
ται ιδιαίτερα ςτθν παράςταςθ του Μυςτικοφ Δείπνου. 

Θ κζςθ του ναοφ ςε επαφι με το τείχοσ και δίπλα ςτθν κφρια 
ανατολικι του πφλθ, που βρίςκεται προσ τθν πλευρά των 
Φιλίππων, από όπου περνάει θ αρτθρία τθσ Εγνατίασ Οδοφ, 
ςυςχετίηει τουσ Σαξιάρχεσ ωσ φφλακεσ τθσ πόλθσ.  


