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Β. ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Τιµίου Προδρόµου «οἰκητήριον τό πάλαι 
ἀνδρῶν, ἀρετήν µετιόντων», κτίσθηκε στό µεσοδιάστηµα 

τῶν χρόνων 1270 – 1275 στούς πρόποδες τοῦ Μενοικείου ὄρους. «…
περί αὐτήν τήν µονήν ἅπας χῶρος, στενός µέν ἦν καί βραχύς καί 
πρός εἰσελεύσεις τε καί πρός ἐξελεύσεις, κρηµνώδης τε καί σκλη-
ρός, σχεδόν δε εἰπεῖν, καί ὅλως ἄβατος ὅλως κεκαλυµµένος ὑπό 
παντοίων ἀγρίων φυτῶν τε καί ἀκανθῶν…». 

 Ἔτσι περιγράφεται ὁ χῶρος πού περιβάλλει τό ἱερό καθίδρυµα 
στό προοίµιο τῆς τυπικῆς διατάξεως τοῦ µοναστηριοῦ, πού συντά-
χθηκε τό 1324 ἀπό τόν δεύτερο κτήτορα, τόν ἀπό τό 1328 Μητροπο-
λίτη Ζιχνῶν Ἰωακείµ πού, περί τό τέλος τῆς ζωῆς του, διά τοῦ θείου 
καί ἀγγελικοῦ σχήµατος, µετονοµάσθηκε σέ Ἰωάννην µοναχόν. 

 Ὁ πρῶτος κτήτορας τῆς Μονῆς Ἰωαννίκιος, ἀφού διέτρεξε συνο-
δευόµενος ἀπό τούς µαθητές τοῦ καί τόν µικρό του ἀνηψιό Ἰωακείµ 
τίς πλαγιές τοῦ βουνοῦ τοῦ Μενοικέως, κατέληξε, ἱκανοποιηµένος 
ἀπό τήν ἡσυχία τοῦ χώρου, περί τήν «…πεπαλαιωµένην καί ἄσκε-
πον, θηρίοις µόνοις καί ἐρπετοῖς οἰκητήριον…» ἐκκλησία τοῦ Τιµί-
ου Προφήτου Προδρόµου καί Βαπτιστοῦ, σήµερα εὑρισκοµένη πίσω 
ἀπό τό καθολικό τῆς Μονῆς, ὅπου καί οἰκοδόµησε κελιά γιά τούς 
ἀδελφούς του. Αὐτῆς τῆς µικρῆς σέ ἀριθµό µοναχῶν κοινότητας ὡς 
προϊστάµενος, ὁ κτητόρας Ἰωαννίκιος ἐπιµελεῖται, τρέφοντας καί 
ἐνδύοντας ὅλους, κυρίως, ὅµως, γενόµενος «…λιµήν ἀναψύξεως 
καί σωτηρίας» αὐτῶν τῶν ἀνδρῶν πού ἔκοψαν κοντά του τό οἰκεῖο 
θέληµα, ἕως καί τό 1290, ὁπότε καί ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ἐζεβῶν. 

Ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Τιµίου Προδρόµου, µέ τήν φροντίδα τοῦ δεύτε-
ρου κτήτορα, πού ἀπό τό 1928 ἔγινε Ἐπίσκοπος Ζιχνῶν αὐξήθηκε, 
ἔδειξε τήν πνευµατική της δύναµη καί ἄρχισε νά ἐπηρεάζει θετι-
κά δοκιµάστηκε δεινά ἀπό κύµατα πού ὀρθώνονταν πολύ πάνω 
ἀπό τό ἀναστηµά της καί ἄντεξε. Στούς δύσκολους αὐτούς καιρούς 
τήνδιευθέτηση τῶν προβληµάτων της ἐπωµίστηκαν ἄνθρωποι πού 
εἶχαν, κατά τήν ρήση τοῦ δευτέρου κτήτορα Μητροπολίτη Ζιχνῶν 
Ἰωακείµ, «τόν Θεόν πρό τῶν ὀφθαλµῶν τους», γέροντες πού ἐπά-
ξια γιά τήν σώφρονα διακυβέρνηση, ὀνοµάστηκαν Νέοι Κτήτορες 
καί Μεγάλοι Κυβερνῆτες, ἐνῶ τήν προστασία καί συνδροµή τους
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πρός τήν Μονή προσέφεραν οἱ αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου Ἀνδρό-
νικος Β’ ὁ Παλαιολόγος, Ἰωάννης ΣΤ’ ὁ Καντακουζηνός καί Ἀνδρό-
νικος Γ’ ὁ Παλαιολόγος, πού µέ χρυσόβουλα ἀνεκήρυξαν τόν Ἰού-
νιο τοῦ 1321 καί τόν Ἰανουάριο τοῦ 1329 τό µοναστήρι ὡς Βασιλικό 
καθώς καί Οἰκουµενικοί Πατριάρχες οἱ ὁποῖοι περιέβαλαν τήν Ἱερά 
Μονή µέ ἔκτακτες προνοµίες.

Τόν ἱερό αὐτό 
τόπο ἐπέλεξε, ὁ 
πρῶτος µετά 
τήν ἅλωση τῆς 
Κωνσταντινου-
πόλεως Οἰκου-
µενικός Πατρι-
άρχης Γεννάδιος 
ὁ Σχολάριος γιά 
νά ἐφησυχάσει. 
Τό «Μαργαρίτ» 
µ ο ν α σ τ ή ρ ι , 
ὅπως τό ἀποκα-
λοῦσαν οἱ 
Τοῦρκοι, παρά 
τήν προστασία 
τῶν σουλτα-
νικῶν ἐγγρά-
φων ἐρηµώθηκε 
ἀπό τούς κατα-
κτητές τό 1571, 
ἐνῶ τό 1917 ἔπα-
θε τήν χειρότε-
ρή του κατα-
στροφή. Οἱ 
Βούλγαροι ἐξό-
ρισαν τούς 29 

πατέρες καί ἔκλεψαν τούς τριακόσιους δώδεκα τόµους ἀπό περγα-
µηνά καί χαρτῶα χειρόγραφα, καθώς καί ὅλα τά ἀνεκτίµητα κει-
µήλιά του. 
Τό Καθολικό τῆς Μονῆς εἶναι κτίσµα τοῦ 14ου αἰώνα καί ἀρχιτεκτο-
νικά εἶναι µονόκλιτη βασιλική µέ τροῦλο. Οἱ ἀρχαιότερες ἀπό τίς 
τοιχογραφίες του ἔγιναν τό 1319 καί ἡ τεχνοτροπία τους σχετίζεται 
µέ τήν ἑλληνιστική παράδοση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐξαιρε-
τικῆς τέχνης εἶναι καί τό ξυλόγλυπτο τέµπλο τοῦ ναοῦ, ἔργο τοῦ 
1804, καθώς καί τά βηµόθυρα τῆς Ὠραίας Πύλης πού κατασκευά-
σθηκαν τό 1555. 
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Τήν αὐλή τοῦ µο-
ναστηριοῦ στολί-
ζει ἡ φιάλη, ἕνα 
κοµψό πολυγωνι-
κό ἀρχιτεκτόνη-
µα, ἔργο τοῦ 1854. 
Στά ἱερά λείψανα 
τοῦ µοναστηριοῦ 
ὑπάρχουν ἡ κάρα 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάν-
νου καί τό ἱερό 
λείψανο τοῦ 
Ο ἰ κ ο υ µ ε ν ι κ ο ῦ 
Πατριάρχου Γεν-
ναδίου τοῦ Σχο-
λαρίου. Κατόπιν 
ἐκδόσεως Προε-
δρικοῦ Διατάγ-
µατος, ἀπό τό 
1986 στό µονα-
στήρι τοῦ Τιµίου 
Π ρ ο δ ρ ό µ ο υ 
Σερρῶν ἐγκατα-
στάθηκε συνο-
δεία µοναστη-
ριῶν. Ἡγουµένη 
τῆς Μονῆς εἶναι 
ἡ Γερόντισσα Φε-
βρωνία. Ἑορτάζει 
στίς 29 Αὐγού-

στου τήν µνήµη τῆς Ἀποτοµῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου. Ἡ Μονή δέ-
χεται ἐπισκέπτες κατά τίς ὧρες 8:30 π.µ. ἕως 12:00 µ.µ. καί ἀπό 16:00 
µ.µ. µέχρι στίς 19:30 µ.µ. Διεύθυνση: Ἱερά Μονή Τιµίου Προδρόµου 
Σερρῶν, Τ.Κ. 62100. Τηλ. 2321074623. 
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ 
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Τό σύνολο τῶν χει-
ρογράφων κω-

δίκων καί ἐντύπων τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιµίου 
Προδρόµου φυλασσόταν 
στόν πύργο τῆς Μονῆς, 
πού εἶναι κτίσµα τοῦ 1500 
καί µετασχηµατίσθηκε, 
µετά ἀπό µία ριζική ἀνα-
καίνιση τό 1856, σέ βιβλι-
οθήκη. 

Οἱ Βούλγαροι, στά 
πλαίσια ἑνός σχεδίου 

ἀφελληνισµοῦ τῆς περιοχῆς τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, ἐξου-
σιοδότησαν τόν Vladimir Sis νά ἐπισκεφθεῖ, καί ὑπό τό πρόσχηµα 
τοῦ µελετητοῦ τῶν βυζαντινῶν µνηµείων πού ὑπάρχουν στά ὅρια 
τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, νά καταγράψει τίς διάφορες ἀρχαι-
ότητες καί νά τίς µεταφέρει στήν Βουλγαρία. Τό σχέδιο αὐτό τῆς 
λεηλασίας τῶν πολιτιστικῶν θησαυρῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδο-
νίας, πού ἐκπονήθηκε ἀπό τό Γενικό Ἐπιτελεῖο τοῦ Βουλγαρικοῦ 
Στρατοῦ, ἔγινε γνωστό στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας µας 
µέ ἀπόρρητη ἔκθεση τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας τοῦ Βερολίνου στίς 
9 Φεβρουαρίου τοῦ 1917. Στίς 23 Ἰουνίου τοῦ 1917 ἕνα Βουλγαρικό 
ἀπόσπασµα, µέ τριάντα ὁπλοφόρους καί ἐπικεφαλῆς τόν ὑπολο-
χαγό Πετρώφ, κατέλαβε τήν Μονή τοῦ Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν. 
Μετά ἀπό ἀνήκουστες ὕβρεις καί ἀπειλές πρός τούς πατέρες τῆς 
Μονῆς, οἱ Βούλγαροι στίς 27 Ἰουνίου τοῦ 1917 ἐκτόπισαν τούς ἕνδε-
κα πατέρες στήν Βουλγαρία καί στίς 28 καί 29 τοῦ ἰδίου µήνα, µέ 
ὁδηγό τίς καταγραφές τῶν κειµηλίων καί τῶν χειρογράφων πού 
εἶχε συντάξει ὁ Vladimir Sis λεηλάτησαν τήν Ἱερά Μονή τοῦ Τιµίου 
Προδρόµου. 

Σύµφωνα µέ τήν καταγραφή τοῦ Ἐπισκόπου Καµπανίας Διοδώ-
ρου, πού ἦταν κατ’ ἐκεῖνο τό χρονικό διάστηµα τοποτηρητής τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, ἐκλάπησαν ἀπό τήν 
βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς 313 χειρόγραφα, ἤτοι 100 χειρόγραφα σέ 
µεµβράνη, 200 χειρόγραφα χαρτῶα, 4 χρυσόβουλα βυζαντινῶν 
αὐτόκρατορων, 5 πατριαρχικά σιγίλλια καί 4 ἀρχαῖοι κώδικες. 
Ἡ καταγραφή αὐτή τοῦ Ἐπισκόπου Διοδώρου ἐπιβεβαιώνεται ἀπό 
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τόν ἱεροµόναχο Γαβριήλ Κουντιάδη, αὐτόπτη µάρτυρα τῶν τραγικῶν 
γεγονότων, ἀλλά καί ἀπό καταγραφές τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου, µέ µικρές διαφοροποιήσεις στόν συ-
νολικό ἀριθµό τῶν χειρογράφων, πού σέ χρόνο ἀνύποπτο ἔκαναν δι-
άφοροι µελετητές ὅπως οἱ: Κωνσταντῖνος Μηνᾶς Μινωΐδης, Πέτρος 
Παπαγεωργίου, Χριστόφορος Δηµητριάδης (ἀδελφός τῆς Μονῆς), C. 
R. Gregory, Εὐάγγελος Στρατῆς καί Κωνσταντῖνος Ζησίου. Ὅµως, 
πέραν αὐτῶν τῶν µαρτύρων, αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Vladimir Sis ἐπιβεβαι-
ώνει τήν προσχεδιασµένη ἀφαίρεση τῶν χειρογράφων καί κειµηλί-
ων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου, µέ τόν κατάλογο τῶν 
κλοπιµαίων πού συνέταξε στό µεσοδιάστηµα 1917 – 1923. Στόν «Κα-
τάλογο τῶν Ἑλληνικῶν χειρογράφων τῆς Βουλγαρικῆς Ἀκαδηµίας 
Ἐπιστηµῶν», πού σήµερα βρίσκεται στό Ἀρχεῖο Κέντρου ΣλαβοΒυ-
ζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujceν ὁ Vladimir Sis περιγράφει 537 περγα-
µηνά καί χαρτῶα χειρόγραφα πού προέρχονται ἀπό τίς βιβλιοθῆκες 
τῶν µοναστηριῶν τοῦ Τιµίου Προδρόµου καί τῆς Εἰκοσιφοίνισσας.
Ἐµβόλιµα σηµειώνεται πώς, ἀπό τούς σηµαντικότερους κώδικες τῆς 
Μονῆς ἦταν οἱ δύο Κώδικές της, γνωστοί ὡς Συλλογή Α καί Συλλογή 
Β. Ἡ Συλλογή Α περιεῖχε τό Τυπικό τῆς Μονῆς καί 14 ἀντίγραφα 
ἀπό χρυσόβουλα, αὐτοκρατορικά προστάγµατα καί Πατριαρχικά 
Σιγίλλια. Ὁ κώδικας αὐτός πού κλάπηκε τό 1917 τελικά ἐντοπίσθηκε 
στήν Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη τῆς Πράγας µέ ἀρίθµηση XXVC9. 
Ἡ Συλλογή Β περιέχει ἔγγραφα χρονολογηµένα ἀπό τό 1279 ἕως καί 
τό 1800. Σήµερα βρίσκεται στήν βιβλιοθήκη τοῦ Κέντρου Σλαβοβυ-
ζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev µέ ἀριθµό D 80. 

Τά κλεµµένα χειρόγραφα τῶν µοναστηριῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μα-
κεδονίας – Τιµίου Προδρόµου καί Εἰκοσιφοίνισσας - ἀπό τό 1920 
ἄρχισαν νά ἐµφανίζονται σέ διάφορες ἀγορές εὐρωπαϊκῶν πόλεων. 
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Τό 1927 ὁ καθηγητής Α. Erhart βοηθός του K. Krumbacher ἀπέδειξε, µέ 
ὑλικό ἀπό µελέτες πού εἶχε κάνει τό 1918 στήν Βουλγαρία, πάνω στά 
χειρόγραφα τῶν µοναστηριῶν µας, πώς στίς κρατικές βιβλιοθῆκες 
τῆς χώρας αὐτῆς ὑπήρχαν τά κλεµµένα χειρόγραφα τῶν µοναστη-
ριῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας. 
Τό 1919 ὑπογράφηκε ἡ συνθήκη εἰρήνης τοῦ Neuilly. Τά ἄρθρα 125 καί 
126 ὑποχρέωναν τήν Βουλγαρία νά ἐπιστρέψει στήν Ἑλλάδα τά κλεµ-
µένα βιβλία, τούς κώδικες καί τά ἀρχεῖα τῶν µοναστηριῶν, τίς διάφο-
ρες ἀρχαιότητες, καθώς καί τά ἐκκλησιαστικά κειµήλια. Σέ ἐφαρµογή 
τῶν ἄρθρων τῆς συνθήκης Neuilly τόν Μάϊο τοῦ 1923 ἑλληνική ἀντι-
προσωπεία µέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἔφορο Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων καί 
µετέπειτα καθηγητή τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν Γ. Σωτηρίου πήγε 
στή Σόφια καί ὑποχρεώθηκε νά παραλάβει σέ προσυσκευασµένα κι-
βώτια τά κλεµµένα κειµήλια ἀπό τά ἑλληνικά µοναστήρια τῆς Ἀνα-
τολικῆς Μακεδονίας. Μέσα στά προσυσκευασµένα κιβώτια ὑπῆρχε 
ἕνας µικρός, συγκριτικά µέ τό σύνολο τῶν κλεµµένων χειρογράφων, 
ἀριθµός περγαµηνῶν καί χαρτώων κωδίκων πού προερχόταν ἀπό τήν 
βιβλιοθήκη τοῦ Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν. Ἡ Βουλγαρία, θεωρώντας 
πώς εἶχε ἐκπληρώσει τίς συµβατικές της ὑποχρεώσεις πού ἀπέρρεαν 
ἀπό τήν Συνθήκη τοῦ Νεϊγύ, ἔκτοτε, καί ἕως τό 1990 ἀρνοῦνταν πει-
σµατικά τήν ὕπαρξη Ἑλληνικῶν χειρογράφων στίς Πανεπιστηµιακές 
καί κρατικές βιβλιοθήκες της. 

Τό 1987 µεταξύ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
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καί τοῦ Πανεπιστηµίου Σόφιας ὑπήρξε συµφωνία ἐπιστηµονικής συ-
νεργασίας γιά τήν ἔρευνα τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων τῶν Ἱερῶν 
Μονῶν Τιµίου Προδρόµου καί Εἰκοσιφοίνισσας Παγγαίου µέ τήν συµ-
µετοχή τῶν Καθηγητῶν τοῦ Α.Π.Θ. κ. Βασιλείου Ἄτσαλου, Βασιλείου 
Κατσαροῦ καί Χαραλάµπους Παπαστάθη. Μάλιστα ὁ κ. Β. Κατσαρός 
µέ τό βιβλίο του «Τά χειρόγραφα τῶν Μονῶν Τιµίου Προδρόµου καί 
Παναγίας Ἀχειροποιήτου τοῦ Παγγαίου (Κοσίνιτσας)» πού ἐκδόθη-
κε τό 1995 ἀπό τήν Δηµόσια Βιβλιοθήκη Σερρῶν, τεκµηρίωσε µέ ἐπι-
στηµονικό τρόπο ποιά χειρόγραφα τῆς συλλογῆς Dujcev ἀνῆκαν στή 
Μονή Τιµίου Προδρόµου καί στή Μονή Εἰκοσιφοίνισσας. 

Τό 1990 τό Κέντρο Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev ὀργά-
νωσε ἕνα διεθνές συνέδριο µέ θέµα τίς ἀρχές καί τίς µεθόδους κα-
ταλογογράφησης τῶν Ἑλληνικῶν χειρογράφων. Στό συνέδριο αὐτό 
ἀποκαλύφθηκε ἀπό τούς Καθηγητές κ. Βασίλειο Ἄτσαλο, Βασίλειο 
Κατσαρό καί Χαράλαµπο Παπαστάθη, αὐτό πού ἐπί χρόνια, καί σέ 
πεῖσµα τῆς διεθνοῦς ἐπιστηµονικῆς κοινότητας, ἠρνεῖτο ἡ Βουλγαρία 
πώς, δηλαδή, τά κλεµµένα χειρόγραφα τῶν µοναστηριῶν τῆς Ἀνα-
τολικῆς Μακεδονίας βρισκόταν σχεδόν ὅλα στό Ἴδρυµα τοῦ Κέντρου 
Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev.

 Τόν Φεβρουάριο τοῦ 1991 τό Δηµοτικό Συµβούλιο τῶν Σερρῶν ζή-
τησε µέ ψήφισµά του τήν ἐπιστροφή τῶν κλεµµένων χειρογράφων, ὡς 
πράξη, ἀπό τήν πλευρά τῆς Βουλγαρίας, «καλῆς γειτονίας». Ἀπό τό 
σύνολο τῶν χειρογράφων πού ἐπεστράφησαν στήν Ἑλλάδα, σήµερα, 
στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη καί στό τµῆµα τῶν χειρογράφων βρίσκονται 
236 χειρόγραφα ἐκ τῶν ὁποίων τά 37 εἶναι περγαµηνά Α µεγέθους, 
τά 14 περγαµηνά Β µεγέθους, τά 29 περγαµηνά Γ µεγέθους, ἐνῶ τά 
ὑπόλοιπα 156 εἶναι χαρτῶα Α καί Β µεγέθους. Στό Βυζαντινό Μου-
σεῖο Ἀθηνῶν βρίσκονται 4 περγαµηνά χειρόγραφα Γ µεγέθους καί 1 
χαρτῶο χειρόγραφο Α µεγέθους. Τά ἔντυπα βιβλία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Τιµίου Προδρόµου, µετά τήν ἐπιστροφή τους, µοιράσθηκαν σέ διάφο-
ρες βιβλιοθῆκες, ἤτοι: 47 στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη, 40 στήν βιβλιοθήκη 
τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, ἐνῶ ἀπό τό σύνολο τῶν βιβλίων 
πού κατετέθησαν στήν βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, 302 βι-
βλία δόθηκαν στήν Δηµόσια Βιβλιοθήκη τῶν Σερρῶν. Ἀπό τό σύνολο 
τῶν 62 ἐπιστραφέντων κειµηλίων (λειτουργικά σκεύη, θυµιατήρια, 
κανδῆλαι, ἄµφια, σταυροί κλ.π.), µικρῆς καλλιτεχνικῆς ἀξίας, 51 δό-
θησαν στό Βυζαντινό µουσεῖο καί 11 στό Μουσεῖο Χειροτεχνηµάτων. 
Καθόσον τά σπουδαῖα χειροτεχνήµατα κρατήθηκαν ἀπό τούς Βουλ-
γάρους καί ἐπιδεικνύονται σήµερα ὡς ἔργα δικά τους, ὅπως ἔγινε π.χ. 
µέ τήν ἔκθεση πού ὀργανώθηκε τό 1996 στό Βερολίνο καί στήν Φραν-
κφούρτη µέ τίτλο «Χρυσό Μοναστήρι – 1100 χρόνια Χριστιανισµοῦ στή 
Βουλγαρία», καθώς καί µόλις πρίν λίγες ἡµέρες σέ Διεθνές Συνέδριο 
πού διοργάνωσε τό Κέντρο Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev, 
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κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου, τήν Παρασκευή 12 Μαΐου …………, οἱ 
σύνεδροι ξεναγήθηκαν, ὡς ἀναγραφόταν στό πρόγραµµα, στά χειρό-
γραφατῆς Συλλογῆς τοῦ Κέντρου Ivan Dujcev ( 11ου – 19ου αιώνος)». 

Σήµερα στήν βιβλιοθήκη τοῦ Κέντρου Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν 
Ivan Dujcev ἀπό τούς κλεµµένους κώδικες τοῦ µοναστηριοῦ τοῦ Τι-
µίου Προδρόµου Σερρῶν βρίσκονται καί εἶναι ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη 
νά ἐπιστρέψουν στήν Ἑλλάδα 20 περγαµηνά χειρόγραφα Α, Β καί 
Γ µεγέθους, καθώς καί 21 χαρτῶα χειρόγραφα Α µεγέθους, µεταξύ 
τῶν ὁποίων µέ ἀρίθµηση D 80 τό Χαρτουλάριο Β, δηλαδή, ὁ περίφη-
µος Β ἀρχαῖος κώδικας τοῦ µοναστηριοῦ. Ἀκόµη στήν βιβλιοθήκη 
τοῦ Κέντρου Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev ὑπάρχουν 25 
χαρτῶα χειρόγραφα Β µεγέθους, µεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ κώδικας 
πού περιέχει τό Τυπικό τῆς Μονῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου µέ ἀρίθµη-
ση D 184.
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ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΉΡΙ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

 ΤΟΥ 1942.

Μέ τήν εἴσοδο τῶν Βουλγάρων στήν πόλη τῶν Σερρῶν κατά 
τήν διάρκεια τοῦ Β’ Παγκοσµίου Πολέµου ἡ στρατιωτική καί 

πολιτική διοίκηση τῶν κατακτητῶν ἐγκατέστησε στήν Ἱερά Μονή 
Τιµίου Προδρόµου δύο Βουλγάρους µοναχούς, τόν µοναχό Βασίλειο 
Ἀθανασίου Κούτλιο καί τόν ἱεροµόναχο Στέφανο Ντοστοΐνσκη, προ-
ερχόµενους ἀπό τό Βουλγαρικό κελί «Ἄξιον Ἐστί» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Παντοκράτορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Οἱ δύο προαναφερόµενοι µοναχοί 
διοίκησαν τό µοναστήρι ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 1942 ἕως καί τά µέσα 
τοῦ µηνός Ὀκτωβρίου τοῦ 1944. Στίς 5 Αὐγούστου τοῦ 1942 ἐπισκέφθη-
κε τό µοναστήρι τοῦ Τιµίου Προδρόµου ὁ Δηµήτρι Ρίζωφ ὡς ἐκπρό-
σωπος τοῦ Συνοδικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου τῆς Βουλγαρίας καί 
µαζί µέ τόν ἐγκάθετο ἡγούµενο Στέφανο Ντοστοΐνσκη ἀφαίρεσαν 
ἀπό τό Καθολικό τῆς Μονῆς καί στή συνέχεια ἔστειλαν στήν Βουλγα-
ρία γιά νά ἐκτεθοῦν στό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο 22 βυζαντινές φορη-
τές εἰκόνες, δύο φύλλα ἀπό τρίπτυχα, δύο ἀντιµήνσια, τρεῖς στάµπες 
µέ πρόσωπα καί πέντε χειρόγραφα χαρτῶα µέ δερµάτινη θήκη.
Γιά αὐτά τά κλεµµένα κειµήλια ἔχει συνταχθεῖ, µέ ἐπιµονή τοῦ τότε 
ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς καί µετέπειτα Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντίνου Β’ (Καρδαµένη), ἕνα πρω-
τόκολλο «παραλαβῆς». Μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως τῶν 
Σερρῶν ἡ διοίκηση τοῦ µοναστηριοῦ τοῦ Τιµίου Προδρόµου ἔστειλε 
ἀκριβές ἀντίγραφο τοῦ «πρωτοκόλλου παραλαβῆς» τόσο στή Γενική 
Διεύθυνση Ἀρχαιοτήτων Βορείου Ἑλλάδος, ὅσο καί στήν Ἑλληνική 

Ἀντιπροσωπεία τῆς Διασυµµαχικῆς Ἐπιτροπῆς στήν Σόφια ζητώντας 
τήν ἐπιστροφή τῶν κλοπιµαίων, δυστυχῶς ὅµως χωρίς ἀποτέλεσµα. 
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Σήµερα, µετά ἀπό τά διεθνῆ συνέδρια καί τίς ἡµερίδες πού ὀργανώ-
θηκαν µέ θέµα ἀκριβῶς τά κλεµµένα χειρόγραφα τῶν µοναστηριῶν 
τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί τήν πλήρη καταγραφή τους, ἡ Βουλ-
γαρία δέν µπορεῖ νά προφασισθεῖ, ὅπως κατά τό παρελθόν, ἄγνοια 
τοῦ γεγονότος τῆς κλοπῆς καί βέβαια δέν µπορεῖ νά ὑποστηρίξει πώς 
τά χειρόγραφα, πού καταγράφουν σηµαντι κότατες λεπτοµέρειες ἀπό 
τήν καθηµερινή ζωή τῶν προγόνων τοῦ χριστε πωνύµου πληρώµα-
τος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, εἶ ναι σλαβικά. Διά 
τοῦτο ἡ τοπική µας Ἐκκλησία, οἱ ἄρχοντες καί σύµπας ὁ φιλόχριστος 
καί φιλόπατρις λαός τῶν Σερρῶν ἐνεργήσαµε τά δέοντα πρός τίς 
Ἐκκλησιαστικές Ἀρχές τῆς γείτονος χώρας, ἀλλά καί πρός τήν ἔντι-
µον Ἑλληνικήν Πολιτείαν πρός τήν κατεύθυνσιν τῆς ἐπιστροφῆς ὅλων 
τῶν κλεµµένων χειρογράφων καί κειµηλίων ἀπό τήν βιβλιοθήκη τοῦ 
Κέντρου Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujcev στήν Ἱερά Μητρό-
πολή µας, ὥστε οἱ νέες γενεές νά στερεώσουν τήν γνώση τῆς πολι-
τιστικῆς διαδοχῆς πάνω σέ ἀναµφισβήτητα ἑλληνικές πηγές καί κεί-
µενα πού καταγράφουν γεγονότα καί λεπτοµέρειες τῆς τοπικῆς µας 
ἱστορίας. Ἀκόµη παρακαλοῦµεν γιά τήν ἐπιστροφή τῶν περγαµηνῶν 
καί χαρτώων χειρογράφων πού γιά λόγους προστασίας φυλάσσονται 
στίς Ἑλληνικές Βιβλιοθῆκες, καθόσον, σήµερα, ὑπάρχουν στήν τοπι-
κή µας Ἐκκλησία οἱ ἀπαραίτητοι, γιά τόσο εὐαίσθητους πολιτιστικούς 
θησαυρούς, χῶροι φύλαξης. Πιστεύοµεν ὅτι εἶναι καιρός πλέον, ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί ἡ πολιτεία τῆς Βουλγαρίας νά προσφέρουν 
ὡς πράξη ὑπερβάσεως τῶν πολιτικῶν καί ἐπιστηµονικῶν ἀγκυλώ-
σεων, ἀλλά κυρίως, ὡς ἔκφραση τῆς κατά Χριστόν ἀγάπης, τήν ἀνα-
γκαία καί πρός κάθε κατεύθυνση βοήθεια καί συνδροµή, προκειµένου 
νά ἐπιστρέψουν στήν ἀρχική τους θέση τά κλεµµένα Ἑλληνικά χει-
ρόγραφα τοῦ Μοναστηριοῦ τοῦ Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν, δίνοντας 
τό καλό παράδειγµα µέ τήν ἄµεση ἐπιστροφή τῶν παράνοµα εὑρι-
σκοµένων στό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο τῆς Βουλγαρίας, βυζαντινῶν 
εἰκόνων καί ἐκκλησιαστικῶν µας θησαυρῶν, προκειµένου οἱ πατρῶοι 
θησαυροί µας νά ξαναγίνουν κτῆµα τοῦ χριστεπωνύµου πληρώµα-
τος τῆς θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας. Πιστεύοµεν πώς εἶναι 
ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ἀνακινηθεῖ τό ζήτηµα τῆς ἐπιστροφῆς τῶν 
κλοπιµαίων κειµηλίων καί ὑπό τῆς ἐντίµου Ἑλληνικῆς Πολιτείας εἰς 
τήν Ἱεράν ἡµῶν Μητρόπολιν, ἡ ὁποῖα ἀποτελεῖ τήν νόµιµον κάτοχον, 
ἰδιοκτήτην καί κληρονόµον αὐτῶν. Τό Βουλγαρικό ἄλλωστε ἐπιχείρη-
µα, ὅτι µετά τήν παρέλευσιν 50 ἐτῶν παραγράφεται ἡ κλοπή, εἶναι 
νοµίζοµεν ἕωλον καί ἄνευ νοµικοῦ ἐρείσµατος, δοθέντος ὅτι τό 1923 
οἱ Βούλγαροι ἐπέστρεψαν µικρό µόνο ἀριθµό χειρογράφων, τῆς χρο-
νολογίας ταύτης ἀποτελούσης οἱονεί ἀφετηρίας γιά νέα διεκδίκηση, ἡ 
ὁποῖα ἀποτελεῖ ὄχι ἁπλῶς δικαίωµα, ἀλλά καί καθῆκον διαφυλάξεως 
τῶν θησαυρῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί ἐθνικῆς µας κληρονοµιᾶς.
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ΜΟΝΥΔΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Ἀφιερώθηκε καί 
ἔγινε µετόχι τῆς 

Μονῆς Προδρόµου Σερρῶν 
το 1342. Κατά τον Χρι-
στόφορο: «Τό ἐν Σέρραις 
Μοναστήριον τό εἰς ὄνο-
µα τιµώµενον τοῦ Ἁγίου 
ἐνδόξου Προφήτου Προ-
δρόµου, ὅπερ ἀφιερώθη 
ἐν ἔτει 1342 µ.Χ. παρά τοῦ 
κτήτορος αὐτοῦ Κωνστα-
ντίνου τοῦ Χολεβιάρου, 
µετά τῶν βιβλίων, ἱερῶν 
σκευῶν, καί τῆς περιοχῆς 
αὐτοῦ ἐπί ἐτησίῳ ὡσαύ-
τως σιτηρεσίῳ, ὁµώνυµον 
µέν ἀλλά διάφορον ἐκεί-
νου ὅπερ ἐν Σέρραις ἔκτι-
σεν ὁ ἀοίδιµος Ἰωακείµ. 
Ἐκ τῶν δύο δέ ὁδῶν δι’ ὧν 

ὁρίζεται ἡ περιοχή αὐτοῦ δῆλον γίνεται τοῦτο ἐκείτο, ἔνθα νῦν ἡ 
ἐκκλησία τοῦ Τιµίου Προδρόµου, µετά τῶν πέριξ αὐτῆς οἰκιῶν». 

 Σήµερα µόνο ὁ 
Ναός ὑπάρχει, 
γνωστός ὡς Προ-
δροµούδι, στή συ-
νοικία Παλαιό Κο-
νάκι. Ὁ Ναός 
πανηγύριζε στίς 8 
Σεπτεµβρίου. Τήν 
ἐπιστασία τῆς πα-
νηγύρεως εἶχε τό 
σινάφι τῶν µπο-
σταντζήδων (λα-
χανοκηπουρῶν), 
πού τελοῦσε στον 

περίβολο τοῦ Ναοῦ θυσία µοσχαριοῦ (κουρµπάνι). Τό πανηγύρι 
ἦταν τό µεγαλύτερο τῶν Σερρῶν καί κρατοῦσε µέ ζουρνάδες, ταρα-
µποῦκες καί νταούλια µία µέρα και δύο νύχτες.     
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ΜΟΝΥΔΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΟΥ

Τό Μονύδριο τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου 

τοῦ Κρυονερίτου ἀπο-
τελεῖ µετόχι τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Τιµίου Πορδρό-
µου Σερρῶν. Βρίσκεται 
ἀνατολικά τῆς πόλε-
ως στό δρόµο γιά τόν 
συνοικισµό τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννη, σέ ἀπόσταση 
700 µέτρων ἀπό τήν γέ-
φυρα τῶν Ἁγίων Ἀναρ-

γύρων. Ἡ ὕπαρξη του ἀναφέρεται σέ χρυσόβουλο τοῦ αὐτοκράτορα 
Ἀνδρόνικου Β’ τοῦ Παλαιολόγου, ὅπου ἀναγράφεται: «Κατά µῆνα 
Νοέµβριον τῆς νῦν τρεχούσης δευτέρας Ἰνδικτιῶνος τοῦ 6807 (1298) 
ἔτους, πλησίον τῆς γῆς τοῦ Μονυδρίου τοῦ εἰς ὄνοµα τιµωµένου τοῦ 
ἁγίου µεγαλοµάρτυρος καί τροπαιοφόρου Γεωργίου ἐπονοµαζοµένην 
Κινστέρναν». 

Ἐπίσης σε χρυσόβουλο 
τοῦ Κράλη τῶν Σέρβων 
Στεφάνου Δουσᾶν ἀνα-
φέρεται ὅτι: «Ἕτερον 
µετόχιον εἰς ὄνοµα τι-
µώµενον τοῦ ἁγίου 
ἐνδόξου µεγαλοµάρτυ-
ρος καί τροπαιοφόρου 
Γεωργίου καί ἐπικεκλη-
µένου τοῦ Κρυονερίτου, 
ὅπερ συνεστήσατο µέν 
ἐκ βάθρων ὁ Σακελλά-
ριος τῆς ἁγιωτάτης µη-
τροπόλεως Σερρῶν, ὁ 
Μουρµουρᾶς ἐκεῖνος, 
ἐξεδόθη δε µετά τόν 
ἐκείνου θάνατον παρά 
τῆς συζύγου αὐτοῦ καί 
τῶν κατά νόµους κλη-
ρονόµων καί διαδόχων 
αὐτοῦ πρός τό µέρος 
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τῆς τοιαύτης σεβασµίας µονῆς (Προδρόµου) εἰδήσει καί προτροπῇ 
καί τοῦ ἱερωτάτου Σερρῶν καί ὑπερίµου µετά τῆς προσηκούσης, 
αὐτῷ ὑποστάσεως καί τῶν περί αὐτῷ οἰκηµάτων καί τοῦ πλινθί-
κτιστου πύργου, ἀµπελοπεριβολίου γύρωθεν αὐτοῦ». Ὁ Χριστόφο-
ρος γράφει: «Τό παρά τάς Σέρρας Μονύδριον τοῦ ἁγίου Γεωργίου 
τοῦ Κρυονερίτου ἀφιερώθηκε κατά Ἰούλιο, ἰνδ. ζ’, καί ἔτους 1339 
µ.Χ. µετά πάντων τῶν κτηµάτων αὐτοῦ παρά τῆς Ὑποµονῆς γυ-
ναικός τοῦ κτήτορος αὐτοῦ Γεωργίου τοῦ Σακελλαρίου τοῦ Μουρ-
µουρᾶ ὑπό τόν ὅρον τοῦ να δίδεται ἐτησίως εἰς αὐτήν ὁρισµένον ἐν 
τῷ ἀφιερωτηρίῳ σιτηρέσιον κατά προτροπήν τοῦ τότε Μητροπολίτου 
Σερρῶν Μακαρίου». Τό οἰκοδοµικό του συγκρότηµα περιβάλλε-
ται ἀπό αὐλόγυρο καί ἀποτελεῖται ἀπό δύο συνεχόµενους ναούς. 
Ὁ ἕνας πρός βορρᾶ εἶναι ἀφιερωµένος στόν Ἅγιο Δηµήτριο και ὁ 
ἄλλος πρός νότον, πού εἶναι καί ὁ µεγαλύτερος, τιµᾶται στό ὄνο-
µα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἀρχιτεκτονικά ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Δηµητρί-
ου ἀνήκει στόν ἁπλοποιηµένο τύπο τοῦ µνόκλιτου σταυροειδοῦς 
ἐγγεγραµµένου µετά τρούλου ναοῦ. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
ἀποτελεῖ παραλλαγή τοῦ τύπου πού ἐφαρµόστηκε στόν Ναό τοῦ 
Ἁγίου Δηµητρίου καί θυµίζει τό Ναό τῆς Παναγίας Κουµπελίδικης 
Καστοριᾶς. Σπουδαίας ἀρχαιολογικῆς ἀξίας εἶναι οἱ εἰκόνες τοῦ 
Χριστοῦ στόν τύπο τοῦ Παντοκράτορα καί τῆς Παναγίας Βρεφο-
κρατοῦσας πού κοσµοῦν τό τέµπλο. 

Ὁ Ἀν. Ξυγγόπουλος 
θεωρεῖ πιθανότερο 
ὅτι ὁ Μουρµουρᾶς καί 
ἡ σύζυγός του δεν 
ἔκτισαν ἐκ βάθρων, 
ἀλλά ἀνακαίνισαν τό 
µονύδριο πού προ-
ϋπῆρχε. Ὑποστηρίζει 
δε ὅτι κατά τήν ἀνα-
καίνιση αὐτή προστέ-
θηκε ὁ Ναός τοῦ Ἁγί-
ου Γεωργίου στόν 
προϋπάρχοντα Ναό 
τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου, 
περίπου στίς ἀρχές 
τοῦ 14ου αἰῶνος καί 

πρό τοῦ 1344. Ἀναιρεῖ ἑποµένως τήν γνώµη τοῦ Παπαγεωργίου πού 
λέει ὅτι στή θέση τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ πού δέν ὑπῆρχε ἀνεγέρθηκε 
νέος τό 1864 µέ την συνδροµή τῶν χριστιανῶν καί τῆς Μονῆς, ὅπως 
µνηµονεύεται στήν ἐπιγραφή πάνω ἀπό τήν µεγάλη θύρα. Ἡ ἐπι-
γραφή αὐτή µνηµονεύει τήν ἀνακαίνιση τοῦ Ναοῦ καί ὄχι τήν ἐκ 
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βάθρων ἀνέγερσή του. Ἡ ἀνακαίνιση αὐτή ἔγινε κατόπιν τῆς κα-
ταστροφικῆς µανίας τῶν Τούρκων, πού συνέβη τό ἔτος 1572, ὅπως 
µαρτυρεῖται σέ χειρόγραφο σηµείωµα κώδικα τῆς Μονῆς Τιµίου 
Προδρόµου. 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΥΨΩΣΕΩΣ 
ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

Δέκα πέντε περίπου χιλιόµετρα ἀπό τήν πόλη τῶν Σερρῶν στό 
δηµοτικό διαµέρισµα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος εἶναι κτισµένη 

ψηλά σέ ἕνα καταπράσινο λοφίσκο, µέ πανοραµική θέα στόν κά-
µπο τῶν Σερρῶν, ἡ Ἱερά Μονή Ὑψώσεως Τιµίου Σταυροῦ. Με την 
προσωπική ἐργασία και φροντίδα τῶν κατοίκων τοῦ δηµοτικοῦ δι-
αµερίσµατος Ἁγίου Πνεύµατος ἀνεγέρθηκε τό ἔτος 1964 ἕνα µικρό 
Ἱερό Παρεκκλήσιο, στό ὁποῖο ἀργότερα προστέθηκαν νεότερα κτί-
σµατα. Τό µοναστήρι παρέµεινε χωρίς ἀδελφότητα µέχρι τό 1985, 
ὅταν ἐγκαταβίωσαν οἱ πρῶτες µοναχές. Με κόπους καί δαπάνες 
τῶν ἰδίων ἀνεγέρθησαν κελλιά, ἀρχονταρίκια, τράπεζα καί ἄλλοι 
βοηθητικοί χώροι. Τό καθολικό τῆς Μονῆς κοσµεῖται µε ὄµορφες 
ἁγιογραφίες καί στούς πλάγιους χώρους εἶναι προσκοληµµένα δύο 
Παρεκκλήσια. Στά ἀρχονταρίκια τῆς Μονῆς προςφέρεται ἡ µονα-
στηριακή φιλοξενία στούς ἐπισκέπτες προσκυνητές. Λειτουργεῖ 
ἔκθεση ἐργοχείρων. Ἡ θέση τῆς Ἡγουµένης χηρεύει. Ἑορτάζει στίς 
14 Σεπτεµβρίου. Ἡ Μονή δέχεται ἐπισκέπτες κατά τίς ὧρες 8:00 
π.µ. ἕως 13:00 µ.µ. καί ἀπό 16:00 µ.µ. µέχρι τήν δύση τοῦ ἡλίου. Δι-
εύθυνση: Ἱερά Μονή Ὑψώσεως Τιµίου Σταυροῦ, Τ.Κ. 62051, Ἅγιον 
Πνεῦµα Σερρῶν. Τηλ. 23210 91353. 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 Στή βόρεια πλευρᾶ τοῦ δηµοτικοῦ διαµερίσµατος τοῦ 
Ἁγίου Πνεύµατος, ἀπέναντι ἀπό την Ἱερά Μονή Ὑψώσε-

ως Τιµίου Σταυροῦ, ψηλά σέ ἕνα καταπράσινο πευκόφυτο λόφο, 
δεσπόζει ἡ Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιού. Ὁ πρῶτος Ναός κτίσθηκε 
περίπου στίς ἀρχές τοῦ 1900. Μέ τό πέρασµα τῶν χρόνων ἐγκατα-
λείφθηκε καί ἐρηµώθηκε. Μέχρι τό 1928 χρησιµοποιήθηκε ὁ χὼρος 
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ὡς φυλάκιο, ἐνῶ ἀργότερα καί µέχρι τό 1990 ὁ περιββάλον χῶρος 
λειτούργησε ὡς κατασκήνωση. Μεταξύ τοῦ 1990 - 1995 ἐγκαταστά-
θηκε ἡ ἀδελφοτήτα τῶν µοναστριῶν καί ἔγιναν ἀναστηλωτικές 
ἐργασίες σέ ὅλο τον χῶρο. Ἀπό τό ἀρχικό καθολικό διατηρήθηκαν 
µόνο ἡ Ἁγία Τράπεζα καί οἱ πλάγιοι τοῖχοι του καί ἀνεγέρθηκε νέο 
κατά τόν ἁγιορετικό ἀρχιτεκτονικό τύπο. Στή Μονή ὐπάρχουν δύο 
Ἱερά Παρεκκλήσια: τῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, πού ἀνεγέρθη-
κε τό 1992 καί στό ὁποῖο φυλάσσεται τό θαυµατουργό εἰκόνισµα 
τῆς Θεοτόκου, ὅπου ἔχει µεταφερθεῖ ἀπό τήν Ἀθήνα καί τοῦ Ἀρχαγ-
γέλου Μιχαήλ, τό ὁποῖο βρίσκεται στό κοιµητήριο τῆς Μονῆς. 

Σήµερα στήν Μονή ἐγκαταβιώνουν δέκα µοναχές ὑπό την πνευ-
µατική καθοδήγηση τῆς Γερόντισσας Μυρτιδιώτισσας, οἱ ὁποῖες 
ἀσχολοῦνται µέ τήν ἁγιογραφία, τήν κεντητική καί τήν ξυλογλυ-
πτική, καλύπτοντας ἀνάγκες τῆς Μονῆς. Ἑορτάζει στίς 20 Ἰουλί-
ου τήν µνήµη τοῦ Προφήτου Ἠλιού καί στις 24 Σεπτεµβρίου τῆς 
Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Ἡ Μονή δέχεται ἐπισκέπτες κατά τίς 
ὧρες 8:30 π.µ. ἕως 12:00 µ.µ. καί ἀπό 16:00 µ.µ. µέχρι στίς 19:30 µ.µ. 
Διεύθυνση: Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιού, Τ.Κ. 62051, Ἅγιον Πνεῦµα 
Σερρῶν. Τηλ. 23210 91360. 
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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ «ΒΥΣΣΙΑΝΗΣ»

Σέ ἀπόσταση δέκα χιλοµέτρων βόρεια τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν 
και δύο ἀπό τό δηµοτικό διαµέρισµα τοῦ Μετοχίου, µέσα σέ 

ἕνα καταπράσινο τοπίο ἡ γυναικεία Ἱερά Μονή τῆς Κοιµήσεως Θε-
οτόκου. Ἡ Μονή ἱδρύθηκε τό 1972 µέ πρωτοβουλία ταῶων Σερραί-
ων κατοίκων και ἔλαβε τήν προσωνυµία «ἡ Βύσσιανη» ἀπό τό ὁµώ-
νυµο χωριό πού βρισκόταν σέ κοντινή ἀπόσταση. Για πρώτη ἴσως 
φορά το χωριό αὐτό ἀπαντᾶται σέ ἔγγραφο τοῦ 1320, καθώς καί 
σέ ἔγγραφα τῶν ἐτῶν 1328 καί 1344. Το χωριό αὐτό καταστράφηκε 
τό 1916 ἀπό τά βουλγαρικά στρατεύµατα κατοχῆς καί σήµερα τόν 
τόπο ὕπαρξής του µαρτυροῦν µόνο τά ἐρείπια τῶν κατοικιῶν. 

 

Ἡ Μονή κατά τήν διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα χρησιµοποιή-
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θηκε ὡς καταφύγιο τῶν ἀγωνιστῶν καί ὡς κρύπτη ὅπλων και πο-
λεµοφοδίων. Ὑπέστη ζηµιές τήν περίοδο τῶν Βαλκανικῶν πολέ-
µων τοῦ 1912-13 καί µετέπειτα ἐρηµώθηκε. Γιά τήν ἀποκατάσταση 
τῶν ζηµιῶν πού ὑπέστη συστάθηκε µία ἀδελφότητα µέ τήν ἐπωνυ-
µία «Ἀγαθοεργός Ἀδελφότης ἡ Κοίµησις τῆς Θεοτόκου Βύσσιανης». 
Μέριµνά της ἦταν ἡ ἀνακατασκευή τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς. 
Οἱ ἐργασίες ἀποκατάστασης ἄρχισαν τον Ἰούλιο τοῦ 1925 καί ὁλο-
κληρώθηκαν τό 1928. Στίς 17 Σεπτεµβρίου τοῦ 1925 τελέστηκαν τά 
ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ. Τό ἔργο τῆς ἀδελφότητας αὐτῆς ἐνισχύει ἡ 
ἵδρυση ἑνός συλλόγου ὑπό τήν ἐπωνυµία «Σύλλογος Κυριῶν καί 
Δεσποινίδων Βύσσάνης». 

 Στήν Ἱερά Μονή φυλάσσεται ἡ θαυµατουργός εἰκόνα τῆς 
Παναγίας, ἡ ὁποία εὑρέθηκε σύµφωνα µέ τήν λαϊκή παράδοση, 

ἀπό ἕναν γεωργό 
στόν τόπο ὅπου εἶναι 
κτισµένο σήµερα τό 
καθολικό, ὅταν γιά 
τέσσερις νύχτες ἔβλε-
πε ἕνα δυνατό φῶς 
νά λάµπῃ ἐκεῖ ὅπου 
βρισκόταν ἡ εἰκόνα. 

 Σέ θαύµα τῆς 
Παναγίας Βύσσιανης 
ἀποδίδεται ἐπίσης ἡ 
ἀνάβλυση ἄφθονου 
νεροῦ. Τήν παραµο-
νή τῆς ἑορτῆς της, 14 
Αὐγούστου 1996, τό 
ἐπί σειρά ἐτῶν ἀπο-
ξηραµένο ἁγίασµα 
ἄρχισε νά ἀναβλύζει 
νερό ἀσταµάτητα µέ-
χρι καί σήµερα. 

 Τό καθολικό τῆς 
Μονῆς ἐπεκτάθηκε 
τό 1996 µέ τήν προ-
σθήκη νάρθηκα. Στή 
θέση τοῦ παλαιοῦ 
Ναοῦ, ὁ ὁποῖος κατε-
δαφίστηκε, κτίσθηκε 
Παρεκκλήσι τῆς Πα-
ναγίας. 

Πρώτη µοναχή πού ἐγκαταβίωσε στή Μονή ἦταν ἡ ἀδελφή Πε-

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ «ΒΥΣΣΙΑΝΗΣ»

Σέ ἀπόσταση δέκα χιλοµέτρων βόρεια τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν 
και δύο ἀπό τό δηµοτικό διαµέρισµα τοῦ Μετοχίου, µέσα σέ 

ἕνα καταπράσινο τοπίο ἡ γυναικεία Ἱερά Μονή τῆς Κοιµήσεως Θε-
οτόκου. Ἡ Μονή ἱδρύθηκε τό 1972 µέ πρωτοβουλία ταῶων Σερραί-
ων κατοίκων και ἔλαβε τήν προσωνυµία «ἡ Βύσσιανη» ἀπό τό ὁµώ-
νυµο χωριό πού βρισκόταν σέ κοντινή ἀπόσταση. Για πρώτη ἴσως 
φορά το χωριό αὐτό ἀπαντᾶται σέ ἔγγραφο τοῦ 1320, καθώς καί 
σέ ἔγγραφα τῶν ἐτῶν 1328 καί 1344. Το χωριό αὐτό καταστράφηκε 
τό 1916 ἀπό τά βουλγαρικά στρατεύµατα κατοχῆς καί σήµερα τόν 
τόπο ὕπαρξής του µαρτυροῦν µόνο τά ἐρείπια τῶν κατοικιῶν. 

 

Ἡ Μονή κατά τήν διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα χρησιµοποιή-
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λαγία, πού ἦρθε νά µονάσει ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ Δρά-
µας τό 1972. Τό 1984 ἐγκαταστάσθηκε νέα ἀδελφότητα ὑπό τήν πε-
πνυµένη καθοδήγηση τῆς Ἡγουµένης Γερόντισσας Ἰσιδώρας. 

Σήµερα στήν Ἱερά Μονή Κοιµήσεως Θεοτόκου Βύσσιανης µονά-
ζουν ἐννέα µοναχές. Ἑορτάζει στίς 15 Αὐγούστου τῆς Κοιµήσεως 
Θεοτόκου καί τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ἡ Μονή δέχεται ἐπισκέπτες 
κατά τίς ὧρες 7:30 π.µ. ἕως 13:00 µ.µ. καί ἀπό 17:00 µ.µ. µέχρι στίς 
20:00 µ.µ. Διεύθυνση: Ἱερά Μονή Κοιµήσεως Θεοτόκου «Βύσσια-
νης», Τ.Κ. 62100, Σέρρες. Τηλ. 2321062502

. 
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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Σέ ἀπόσταση 2 χλµ. 
περίπου ἀπό τό κέ-

ντρο τοῦ δηµοτικοῦ δι-
αµερίσµατος τοῦ ἁγίου 
Πνεύµατος εὑρίσκεται ἡ 
ἱστορική Μονή τοῦ ἁγίου 
Πνεύµατος ἡ ὁποῖα ἐκτί-
σθη περί το 1857 µ.Χ. καί 
λειτούργησε παλαιότερα 
ὡς ἀνδρῶα Ἱερᾶ Μονή. Το 
µοναστηριακό συγκρότη-
µα καί τό καθολικό ἀνα-
καινίσθηκε πρόσφατα. 
Ἑορτάζει τήν Δευτέρα τοῦ 
ἁγίου Πνεύµατος µέ συµ-
µετοχή πλήθους πιστῶν 
ἀπό ὅλη την Μακεδονία.
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