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Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου παρά τας
Σέρρας

Ευάγγελος ΣΤΡΑΤΗΣ

Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α΄-β΄, Περίοδος Β'• Σελ. 3-14
ΑΘΗΝΑ 1926

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ
ΕΙνε παρήγορον 8τι ή επί τοο δρους του Μενοικέως καΐ παρά τας
Σέρρας γεραρά Μονή του Τιμίου Προδρόμου, ίερον επτά περίπου αίώνων,
μετά τήν άγριωτάτην Βουλγαρικήν διαρπαγήν καΐ έρήμωσιν τοΟ 1917
καΐ τους τυφώνας των παρελθόντων αίώνων διέσωσεν αρκετά κινητά
κειμήλια του θησαυροφυλακίου αυτής καΐ θαυμάσιας είκόνας, χάρις είς
πιστον αυτής θεράποντα, τον πρεσβύτην Νικόλαον Σερραΐον, δστις 6πο
τήν άπειλήν των Βουλγαρικών λογχών καΐ μέ κίνδυνον τής ζωής του
συχνόν, άλλα μέν κατώρθ·ωσε ν' απόκρυψη εις μυστικωτάτας κρύπτας
τοο πέριξ δάσους, άλλα δέ ίδία δαπάνη να εξαγόραση *>αρ' αυτών.
Έκδραμόντες επίτηδες προς έξακρίβωσιν τής μετά τήν έρήμωσιν
δημιουργηΟνίίσης θλιβεράς καταστάσεως τής Μονής, κατώδυνοι 0·αλεροΐς κατεβρέξαμεν
δάκρυσι το κενόν ήδη
—φευ ! — θησαυροφυλάκιον, δπερ ή to
πλουσιώταιος
·9-ησαυρος Βυζαντινών
ανεκτίμητου αξίας
κειμηλίων καί τήν
πενθίμως Ιρημον βιβλιοθήκην μέ τάς
ωραίας κυπαρισσίνας
θ·ήκαςτης, άλλ'άνευ

Γ νι

* **Ι *««V*S **is Μονής τον Τιμίου Προδρόμου.

ουδεμιάς τών περγαμηνών καί τοο λοιποο αμύθητου αυτής πλού
του ! ΑΣ άράχναι ήδη υφαίνουσι τον ίστόν èv αυτή καί ώς μό
νος τοποτηρητής τής άποιχομένης ευδαιμονίας, άπορφανισ9·εΙς τής
ομόζυγου, οίρρψ περικαλέστατος ταώς δέχεται ήμέρως και προσηνώς
τους είσιόντας, συμπαθών καί συγκακω9·ε1ς καί ούτος μετά τής βι
βλιοθήκης, ουχί τότε άλλ' εφέτος προ ολίγων ήμερων, υπό βανδαλικής
καί κακούργου ψαλίδος δμογενοος μοχθηρού κρονολήρου θελήσαντος.νά
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πλουτίσω νηποινεΐ δι' άσπλάγχνου αφαιρέσεως τής μεγαλοπρεπέστατης
ουράς του ajafroö πτηνοΟ καί αποκοπής τών χρυσιζουσών πτερύγων του.
Πόσον πενθίμως συμβολίζει, ερημωθείς ούτος τής καλλονές του,
τής βιβλιοθήκης την έρήμωσιν καί τής δλης Μονής, σύμβολον τής λαμπρότητος κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ! 'Αδύνατον να
ύπαρξη επιτυχέστερος καΐ 6·λιβερώτερος συμβολισμός !
Επειδή δέ πολλω ημών κάρρονες προ ημών γράψαντες περί τής Μο
νής, οίοι οί αείμνηστοι Π.Παπαγεωργίου καί Γ. Λαμπάκης,καΙ δν Νεμέσεως μή βάλοι βέλοςΐ ό έν τοΤς ζώσι σεβαστός φίλος κ. Ζησίου, έχοντες
προ αυτών όλόκληρον τον άρχαιολογικον τής Μονής πλοοτον ένδιέτριψαν
είς τα σπουδαιότερα, σωζόμενα τότε, μή έχοντες σύμμαχον τον χρόνονΓνα προφθ·άσωσι να έρευνήσωσι καΐ τα υποδεέστερα, άπελείφθη ήμϊν
δ θλιβερός κλήρος τής έρεύνης αφανών κενών μόνον θαλάμων καί
σκοτεινών γωνιών, Βπου δέν Ιφθασεν ευτυχώς ή βέβηλος του άρπαγος
έχθ·ροο χείρ.
Το μάλλον ενδιαφέρον ήδη Εργον τέχνης έν τή Μονή είναι ή τοιχο
γραφία τοϋ έσωνάρ&ηχος ήτοι τής 'Ενάτης, ως καλείται έν τη Μονή,
δια τήν έν αύτφ άνά γνώσιν τής Ένατης ώρας. Ή τοιχογραφία είναι
έργον τοΟ πολλοΟ Πανσελήνου, ήν δέν παρεμόρφωσεν ευτυχώς βέβηλος
νεωτέρου κακότεχνου ζωγράφου χείρ, ώς τήν τοο Καθολικού" επί προφάσει άνακαινίσεως κακωθεΐσαν τω 1803.
Έν τ$ διασωθείση λοιπόν τοιχογραφία τοο Πανσελήνου επί τοο
υπερθύρου τής θ·ύρας τής Ένατης δςακρίνομβν L Χ. τον Άντιφωνητήν γλυκύτατον έν τή σοβαρότητι αοτοο. Υπέρ τοοτον δέ τον Κύριον
διαλεγόμενον έν απαστράπτουσα γλυκύτητι μετά τής Σαμαρείτιδος, έξο
χου είς φυσικότητα. 'Αριστερά ελκύει τήν προσοχήν σπάνιον τεχνικον
θέμα ήτοι Ι. Χ. δ άναπεσών, κατά το Γραφικον «καί άναπεσών έκοιμήθη ώς λέων. Τίς έγερεΐ αυτόν;». Ό Κύριος παρίσταται άνακεκλιμένος
επί στρωμνής υπερύθρου έν μορφή διεσταλμένου άσκου τεταμένης, περιδεδεμένου σφιγκτώς κατά το προς τους αγίους πόδας του Κυρίου
τέρμα αύτου. Παρίσταται ώς παιδίον ηλικίας 12 ετών έν κεχαριτωμένη
εύσαρκία, φέρει δέ χιτώνα λευκον μετά τριγωνιδίων κυανών καί ζώ
νης δμόχρου. ΈπΙ τής αριστεράς χειρός στηρίζει τήν ίεραν κεφαλήν,
τον δέ δεξιον βραχίονα εκτείνει επί τοο αντιστοίχου μηροο καί γόνατος
μετά τοο πήχεως τής χειρός. Δεξιά αύτου δύο άγγελοι κάθηνται προ
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τραπέζης προς αυτόν ατενίζοντες, έπί δέ τής τραπέζης καλλιτεχνική
αρχαία λήκυθος· άριστερόθεν δέ παρίσταται ή θεομήτωρ ελαφρώς προς
Αοτον κύπτουσα καΐ ήδέως προσμειδιώσα. Elvat ζωγραφία τής οποίας
ή σύνθ·εσις καΐ ή τεχνοτροπία τόσον ελκύει τον δρώντα ώστε δέν θ·έλει
να απομακρυνθώ αυτής. Έ ν τώ απέναντι πλευρώ υπό το άρχιτεκτονικον τόξον, το συμπόσιον τοο Ήρώδου καΐ δ Πρόδρομος προ αυτοο έκφραστικώτατος* είκονίζεται δέ θ-αυμασίως έν ποικιλία ζωηρότατων χρω
μάτων ή χλιδή του Παλατίου. Ή μετάληψις ωσαύτως Μαρίας τής Αίγυπτίας πολύ φυ
σική* ζωηρότατη
ωσαύτως ζωγρα
φία είναι «ό προ
φήτης Ηλίας τρε
φόμενος υπδ των
κοράκων» καΐ «ό
Κύριοςίώμενος τον
Τδεριόντα», (sic)
ήτοι τον οδρωπικόν. Περαιτέρω ό
αυτός έκδιώκων
τούςπωλοΰνταςκαΐ

Ό πρόναος τον αρχαίου ναοΰ τής Μονής.

αγοράζοντας έν τω Σερω καΐ τέλος δ ίδιος διδάσκων τους 'Αποστόλους
μετά τήν άπόνιψιν των ποδών, καθήμενος επί θρόνου έν τώ μέσω αυ
τών. ϊοΟτο είναι θαυμάσιον έργον. 'Ασύλληπτος ή γλυκεία μεγαλοπρέ
πεια καΐ ή ηγεμονική στάσις του Κυρίου.
'Αριστερά τώ είσιόντι

είς φυσικον μέγεθος

MP ΘΓ ή 'Οδηγήτρια

καΐ δ ΩΝ είς φυσικό ν μέγεθος (1,54 Χ 1,15) μεγαλοπρεπέστατος. Σο
βαρά έργα τοΰ 16 αίώνος μεγάλης αξίας. Μ δύο αύται εικόνες μετά
τής υπό πάντων υμνηθείσης άποκαθηλώσεως είναι αί έξοχώτεραι

εις

τέχνην καΐ αρχαιότητα έν τή Μονή.
Έν τώ Μεσονυκτικφ άριστερόθεν επί μαρμάρου επιγραφή εφ' ής
άναγινώσκομεν τάδε: «Τάφος του οσίου Πατρός ημών Ίωαννικίου, επι
σκόπου Ές'εβών καΐ πρώτου καθιορυτοϋ τής'ί. ταύτης Μονής, θείου οε
τοο μετά ταϋτα Κτίτορος αύτης καί Μητροπολίτου Ζιχνών 'Αγίου Ίωάν-
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νου. Έγένετο δέ ή άνακομιδή των λειψάνων αύτοΰ κατά το 1854
δτε καΐ ή τοο Γενναδίου τοΰ Πατριάρχου καΐ ή του 'Αγίου 'Ιωάννου
τοο Κτίτορος». Τπεράνω τοο τάφου τουτοο παλαιότατη είκών της Θεο
τόκου, ης τον άργυρόκοσμον άφηρεσαν οί Βούλγαροι ως καΐ από της
τοο Τ. Προδρόμου.
ΈπΙ του Τέμπλου τοΰ Καθολικοο, Ιργου καλλίστης ξυλογλυπτι
κής είκών τοΟ Χρίστου,(1,50x1,05) μετ' επιγραφής <Δέησΐς τής δού
λης τοο θεοΰ Λαυρέτης μοναχής», καΐ είκών τής Θεοτόκου( 1,54Χ 1,08)
έπιγραφομένης «Δέησις του δούλου τοΰ θεοΰ Παχωμίου 'Ιερομόναχου
ϊτος ζρκ' (1612)»* άμφότεραι είνε αντίγραφα ουχί επιτυχή των έξοχων
αντιστοίχων αυτών έν τή Ένατη. ΈπΙ των βημοθύρων άναγινώσκομεν
«Τα παρόντα βημό^υρα ίστορήδησαν δι' εξόδου τοΰ όσιωτάτου έν μοναχοίς Κυρίου Ξενόφου, Άρχιερατεύοντος τοΰ Πανιερωτάτου Μητροπο
λίτου Σερρών Αρσενίου». "Ήκμασε δέ δ Μητροπολίτης ούτος κατά το
έτος 1555, κτίσας ίδία δαπάνη καί το μαγειρεΐον τής Μονής κατά τήν
έπ' αδτοΰ έπιγραφήν. Ό αυτός Ικτισε καί διαμερίσματα πολυτελέστατα
έν τή Μονή Κασταμονίτου ίδία δαπάνη.
Ό "Αγιος Πρόδρομος (98x65) αρχαιότατη σκωληκδβροτος είκών.
Έν μοίρα δεξιού κλίτους είς χρόνους μεταγενεστέρους, δτε ηύξήθη δ
αριθμός των μοναχών, προσετέθη παράρτημα τοΰ Ναοΰ Μακονναοίκι
καλούμενον, συγκοινωνοΰν δια θύρας καλλιτεχνικής καί πολυτίμου
κυπαρισσίνης καί πεποικιλμένης έκ μαργοροφόρου κόχλου τέχνης Κλεινοβοΰ. Καί αδτη ήρπάγη όπο τών Βουλγάρων. Ή έκ τής αυλής πύλη
τοΰ τμήματος τούτου φέρει έξαίσιον έν ήμικυκλίω πλαισίωμα έκ περί
τεχνων άνθεμίων, ροδάκων καί ακανθών. Έν τή πλουσία αύτοΰ τοιχο
γραφία εξέχει ή άφιξις τοΰ Χρυσοστόμου είς Κωνσταντινούπολη και ή
χειροτονία αύτοΰ είς διάκονον καί ίερέα.
Έν τοις Άρχείοις τής Μονής διεσώθ-η χειρόγραφος κεκαλλιγραφημένη εγκύκλιος τής Μονής (Πανταχοΰσα) προς ζήτησιν ελεών δια τήν
έκ πυρκα'ιας καταστροφήν τής αποθήκης τών επιτηδείων τής Μονής.
Εξεδόθη τή 20 'Οκτωβρίου 1820, υπογράφει δέ αυτήν δ έκ τοΰ χωρίου
Κοπάτσι τών Σερρών ηγούμενος Δαμασκηνός, δστις είνε ιστορικόν πρό
σωπον έν τη Μονή. Ούτος συνελήφθη οπό τών Τούρκων, ως μετέχων
τής επαναστάσεως τοΰ 1821 καί δέσμιος απεστάλη εις Κωνσταντίου-
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πολιν, δπο» τ$ μεσολαβήσει του άπο Σερρών Πατριάρχου Χρύσανθου
απελύθη μετά πεντάμηνον έν τοίζ Πατριαρχείοις περιορισμον μετά του
πνευματικοΟ 'Ιωακείμ, άρχιζιακόνου Ναθαναήλ καΐ ψάλτου θεοκλήτου,
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Ή είσοδος εις το ΜακρυναρΪΜ της Μονής τον Προδρόμου.

μεθ' ών καί αρκετοί μοναχοί της έπί του Παγγαίου Ί . Μονής Παναγίας
της Κοσσυφινίσσης.
Έν τω άλλοτε πλουσιωτάτω ϋησαυροφυλακίω οιεσώθ-ησαν άξια
λόγου κιβώτια αγίων λειψάνων, άλλα μέν άποκρυβεντα υπό τοο πιστοο
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Ο-εράποντος της Μονής Νικολάου, ώς προείπομεν, άλλα δε έναποτεθέντα
έν τφ κυπαρισσίνφ τάφφ του Κτίτορος καΙ διαφυγόντα τήν προσ^χήν
των έχθρων.
ΕΙνε δέ ταύτα :
1) Ναρθ-ήκιον άργυροΰν περιέχον τίμιον Σταυρόν μετ' αδαμάντων
8 καΐ μαργάρων καΐ άγια λείψανα μετά τιμίου αίματος τοο Προδρόμου
εντός υαλίνης Θήκης περικλειομένης Ιν πυξίδι αργυρά. "Εργον του 1845.
2) Θήκη μετά Τιμίου Σταυροο επίχρυσος μετά μαργάρων καΐ 5
ρουβινίων καΐ αγίων λειψάνων. Έργον τοο 1780.
3) Θήκη τοΟ 1837

μετά Τιμίου Σταυρού" κεκοσμημένη δια 35

μεγάλων μαργάρων καΐ αγίων λειψάνων.
4) θήκη μετά ά,ρ^ροΰ

διπλοο Τιμίου Σιαυροΰ περιέχουσα λεί

ψανα αγίων έν οίς καΐ τοο 'Αγίου Άντίπα.
5) θ ή κ η αργυρά, δωρεά τοϋ Σκευοφύλακος Ίωάσαφ τφ 1758, πε
ριέχουσα έπίχρυσον Σταυρόν, άγια λείψανα καΐ Τίμιον αίμα τοο Προ
δρόμου επί γοσσυπίου, ου ή πυξίς φέρουσα ώραΐον ρουβίνιον χρονολολεΐται άπδ το3 1728.
6) θ ή κ η τοΟ 1845 μετά άγ. λειψάνων καΐ δή τοο Γρηγορίου Μ.
'Αρμενίας καΐ ενός των δισμυρίων μαρτύρων.
7) θ ή κ η αγίων λειψάνων καΐ των αγίων Ιγνατίου, Παρθενίου,
Άρέθ-α, Άββακούμ, Μάμαντος, Κοσμά, Τρύφωνος καΐ Κηρύκου.
Έ ν τφ θησαυροφυλακίφ άπεθαυμάσαμεν εντός πολυτελοΰς θήκης
πολυτελέστατον έπίχρυσον Εύαγγέλιον μετ' είκόνων έκ σμάλτου έπ' αμ
φοτέρων των εδρών καΐ αργυρών κοσμημάτων, Ιργον περίτεχνον της
Βιέννης.
Έ π Ι τοΟ εσωτερικού εξωφύλλου άναγινώσκομεν τήν έξης έπιγραφήν εντύπων χρυσών γραμμάτων «Άζαρίας Δουκίδης σεβασμού Ενεκα
τω T^iq) Προδρόμφ προσφέρει το παρόν 1839». Ό Δουκίδης ήν Σερ
ραίος μεγαλέμπορος έν Βιέννη.
Διεσώθη ωσαύτως έν τω

θησαυροφυλάκιο,) μέγας γ^ρυαοΟς ρωσι

κός Σταυρός έν χρυσή θήκη μετά τιμίων λίθων άχρων και πρασίνων,
ώς καΐ έπίχρυιον μικρόν Άρχιερατικόν
και τοΰ εσπερινού του ΙΙάσχα.
Κα! τό πάντων άρχαιότατον:

Εύαγγέλιον τής 'Αναστάσεως
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Δισκάριον άργυροΰν του έτους ζ ήτοι του 1492.
ΈπΙ δέ τής 'Αγίας Τραπέζης τοϋ κεντρικού Νχοΰ επίχρυσος άρ
γυρδ λειψανοθήκη μετά διαλΦου Σταυροο έργον του 1815.
Έν δέ τω άρμαρίω τοο Ήγουμενίου διεσώθ-η καλλιτεχνικός όλάργορος δίσκος βάρους 3 7$ οκάδων, διαμέτρου 0,47, φέρων έν τώ κέντρω.
τήν μορφήν τοΟ Προδρόμου καΐ έν τή περιφερεία ωραία έγγεγλυμμένα
επί τοο αργύρου κοσμήματα- είνε δέ δωρεά των επιστατών τής Μονής
Σερραίων Άμπατζήδων τοΟ έτους 1791.
ΔιεσώΘη ωσαύτως πάμμεγας επιτάφιος διακέντητος έκ χρ\>αοϋ καΐ
μεγάλων πολυτίμων μαργαριτών, έργον των χειρών διασήμων Β'.ενναίων

Ό Πύργος τής βιβλιο&ήχης τον Μοναστηρίου,

καλλιτεχνίδων του 1725, θαΟμα ΐίέσθαι! "Ομοιος καΐ τοΟ αυτοο εργοστα
σίου ήτο καΐ δ έμπρησθείς τής αρχαίας Μητροπόλεως Σζρρ&ν.
"Αξια ενδιαφέροντος καΐ προσοχής είνε καΐ τα πλείστα των παρεκ
κλησίων τής Μονής, άτινα πρώτοι ημείς έξετάζομεν μέχρι τοΰδε.
Εΐνε δέ τα εξής :
Α'. Το του Αγίου Σπυρίδωνος δπισθ·εν του βορείου τοίχου τοΰ
ΚαΘολικοΟ του Κεντρίxoö Ναού έτους 1761.
Β'. Το του 'Αγίου Ιωάννου τοΟ Κτίτ&ρος, επισκόπου Ζιχνών,
νεώτερον.
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Γ'. Tò τοϋ Αγίου Νικολάου θολωτδν επί τής στέγης τής Έ ν ά ι η ς
τοο Κεντρικού Ναοΰ, έχον τήν εισοδον έκ του δευτέρου πατώματος
του Κωδωνοστασίου, ουπερ ή αρχαία τοιχογραφία λόγω άνακαινίσεως
έβαναυσουργήθ-η τφ 1852 Το μόνον εναπομείναν άρχαιον ζωγράφημα
ε!νε ή èv μικρά κόγχη τσο δυτικοΟ τοίχου «^Ελεούσα ή γλυκοφιλοΟσα»
του Πανσελήνου, Ιργον σύγχρονον τών ζωγοαφιών τής Ένατης. Ό Χρι
στός φέρει το αυτό μέ τον «Άναπεσόντα» τής 'Ενάτης λευκδν Ινδυμα
μετά κυανών τριγώνων.
Ή καταστρεπτική άνακαίνισις τής ζωγραφιάς κατά το 1852 έξηφάνισε οι' έπασβεστώσεω; και δύο έπιγρα-ράς, ών ή μία ίστορικής αξίας,
ήτις, άποξεσθέντος όπο νεωτέρου φιλοκάλου και μεμουσωμένου μονά
χου τοΟ èξ άσβεστου λευκού έπικονιάματος άναγινώσκεται μετά δυσχερείας ώδε: f Έκοιμήΰ>η ή περιπόΦητος αϋταδ έλφ η τοϋ παν ευτυχέ
στατου Δεοπότου Κυρίου 'Ιωάννου τοϋ Οϋγκλεση Κυρία 'Ελένη,
ομόζυγος τοϋ πανευτυχέοτάτου Κυρίου Νικολάου του
Βλόχαν
(Δόχαν.), Συνετάφησαν ôè.... φίλτατον.
Δίς άπολέσαντες τήν Βιβλιοθήκην ημών από του 1913 άδυνατοομεν να άποφανθώμεν έπί του χρονικοο τούτου τίνες οί θανόν;ες1. Φαί
νεται δτι πρό ειται περί μελών της οικογενείας του Σέρβου κατακτητοΰ
Στεφάνου Δουσιαν καταλαβόντος τάς Σέρρας τφ 1346 καΐ άρξαντες
μέχρι τοο 1355. Εξεδιώχθησαν δέ έντεΟθίεν οί Σέρβοι τφ 1373 υπό
τών Τούρκων, ήτοι μετά 27 2τη.
Ένδεχίμενον δμως να πρόκειται καΐ περί μεταγενεστέρου ήγεμόνος της Βλαχία;, δστις εύηργέτησε τήν Μονήν. "Εχόμεν οέίκανα πα
ραδείγματα περί τοιούτων ηγεμόνων δτι προσήρχοντο χορηγοί εις τα
εκπαιδευτήρια και τον περιώνυμον άρχαιον Ναον της Μητροπόλεως
Σερρών και είς τήν Μονήν ταύτην.
Δ'. Το παρεκκλήσιον τοο γεννεθλίου του Προδρόμου, κείμενον ακρι
βώς όπισθεν τής κόγχης τοΰ Κεντρικού Ναοΰ. Τοϋτο είνε καΐ αρχικός
Ναός τής Μονής κατά τήν ϊδρυσιν αυτής, ιδρυθείς υπ' αύτοΰ του Κτίτορος καί ανακαινισθείς έν μεταγενεστέροις χρόνοις* ονομάζεται κοι
νώς υπό τών Πατέρων iv τή Μονή «tò
Προδρομοϋδι».
Ενδιαφέροντα έν αύτώ είοιν <ή Όοηγήτρια» (1,05χΐ>4) και σύγ
χρονον αυτής ό Παντοκράτωρ (1.05Χ55). "Εργα του 1.776.
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Έ ν r$ κόγχη τής 'Αγίας Τραπέζης ώραΐαι τοιχογραφίας .«MP
θοΰ καί δ Εμμανουήλ* μετχ πολυσταυρίων δε φελονίων οι "Αγιοι Νι
κόλαος και Χρυσόστομος· έν τω μέσω ό Χριστός ώ; χαριέστατον και
ευτραφές νήπιον έξηπλωμένος ως μερις τοο άμνοΰ" επί σταυροφόρου
μικροΰ καλύμματος έστρωμένου έπί δισκαρίου, άνωθεν δε αύτου αστερί
σκος xfjç λειτουργίας.
"Αλλαι ώραΐαι άρχαιότροποι ζωγραφίαι μετά πολυσταυρίων φελονίων ό "Αγ. Βασίλειος καί Γρηγόρης ό Θεολόγος. Έ ν μικροτέραις
κόγχαις οί "Αγιοι
'Ιγνάτιος καί 'Ελευ
θέριος. ΈπΙ τοΟ νο
τίου τοίχου οί "Αγιοι
Σπυρίδων και Βλάσιος. Τών ''Αγίων
τούτων τα φελόνια
κοσμούνται καί δια
γραμμάτων. Τπερθεν της μεσαίας κόγ
χης, ό Ευαγγελι
σμός, ή 'Επίσκεψις
Έξωταριπγ) αποψις του Ναον της Μονής
τόΰ
Τ
τ«ίς Θεοτόκου προς
^ ο υ **ο*θ6μ*,.
την 'Ελισάβετ και έξαισία ή Μεταμόρφωσις τοΰ Σωτήρος.
Ε'. Ερειπωμένο ν παρεκκλήσιον τών Ταξ ιαρχών μεταξύ των κελλίων τών μοναχών φέρει έξωθεν τήν έπιγραφήν. «Άνιστορήθη δ πάνσεπτος καί θείος οοτος Ναός, ή Σύναψις τών Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Μιχαήλ καί Γαβριήλ και πασών τών 'Επουρανίων δυνάμεων 'Ασωμά
των δι' εξόδου παντός τοΰ Όσιωτάτου Κυροΰ Άκακίου μονάχου έπι
τής Ήγουμενείας του Κυροϋ Γαλακτίου* έτος ζρμβ'(1634) μηνι Ιου
λίου Ι Ίνδικτιώνος 2.
Ç'. Τδ κομψον θ-ολωτον παρεκκλήσιον του Ευαγγελισμού
έν τψ
διαμερίσματι τών "Αρχιερέων, νέον έργον δαπάνη του δρασιηριωτάτου
Έγουμένου Θεοδοσίου και του θείου αύτου Φιλόθεου. Ή τοιχογραφία
αύτοΰ ωραία έχουσα ώ; θέμα τα σπανιώτερα και ωραιότερα εκ της
II. και Ν. Λιαθ·ήκης οία το κατάσκιον δάσος Άββακούμ του Ιΐροφή ·
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του, tò άλατόμητον δρος τοΟ Δανιήλ, ή καιομένη βάτος, ή κεκλεισμένη
ΙΙύλη του Προφήτου.
Έ π Ι τών ξύλινων θωρακίων του Τέμπλου θυρεοί τριών χριστιανι
κών Κρατών μαρτυροΟντες τον προς τήν Έλευθερίαν καί έθνικήν
άποκατάστασιν Ιρωτα των προγενεστέρων γενεών, αΓτινες έδούλευον
δπδ τους Τούρκους. Έν τω άπροσβάτω δρει τοο Μενοικέως, ναός τής
έθ·νικής τών Ελλήνων εορτής μετά Θυρεού τοο επισήμου Έλληνικοο
Κράτους έν τφ έδάφει τής Τουρκίας καΐ έν πλήρει Τουρκοκρατία!
Ζ'. Έ ν τή χαράδρα του ρύακος ή ΆγΙα Παρασκευή
ιδρυθείσα
τφ 1622.
Η'. Έ π ! του δρους παρεκκλήσιον τοο Ταξιάρχων περί τον δποΐον
δ παλαιός ληνός τής Μονής μετά τεραστίων βαγενίων τής οίναποθήκης.
Έ ν τφ Νάρθηκι δ άρχων Μιχαήλ ε?ς οπερφυσικον μέγεθος μετά χρο
νολογίας 1637. Έ ν τφ Καθολικώ άρχαίαι τοιχογραφίαι του "Αγίοο
Γεωργίου καΐ Δημητρίου άνευ ίππων καί τοο 'Αγίου Προκοπίου.
Έ π ί του υπερθύ
ρου τής Χρυσής Πύ
λης ή επιγραφή «δ
παρών

Ευκτήριος

ίππος άνωκοδομήθη
καί

έκαλλωπίσθη

δια δαπάνης καί ε
ξόδου ,ι,αντος

του

Χατζημανώλη Τερζή

(ράπτου) άπο

τής Σερρών πόλεως
είς
Ή Μονή τον Προδρόμου xaì το Άναβρυιήριον

αίώνιον αύτοο

αυτής, μνημόσυνον*.

Αί

εικόνες έν τφ Τέμπλφ ή τής θοοτόκου τών Ταξιαρχών καί τοΰ ΙΙροδρόμου φ&ροναι το δνομά του καί τήν χρονολογίαν 1763.
θ ' . Παρεκκλήσιον τών Άγιων Αναργύρων
επί του δρους έν τή
προσκομιδή καλόν ζωγράφημα τοΰ 1776
Γ. Τό τής γεννήσεως τής Θεοτόκου.
Έν τω Τέμπλφ το γεννέθλιον τής Θεοτόκου έργον καλόν του 1756 ( 5 0 X 4 5 ) . Ό *Ω/ παλαιότατη
είκών ψιμμυθιωθεΐσχ υπό χυδαίου ζωγράφου καί τήν εικόνα τής Θεοτό
κου ωσαύτως καταστρέψαντος.
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ΙΑ'. Tò της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έν τοις κήποις εις το βάθος*
xfjç χαράδρας τής Movi}ς περί το οποίον καί το ΝεκροταφεΙον τής
Μονής. Κατά τήν έπ! του έξωτερικοΟ τοΟ δυτtκoö τοίχου έπιγραφήν δ
Ναός ούτος ίδρύθη έν έτει ,ζρμβ' (1634) καί ίστορήθ-η, έπισκευάσθη
δέ τφ 1857.
Έν τψ Τέμπλω ή Κοίμησις τής Θεοτόκου παλαιά είκών τοΟ 17ου
αίώνος ( 1 χ 6 4 ) καΐ τα βημόθυρα, σύγχρονον αυτή ίργον.
Παρά τήν Σταύρωσιν του Τέμπλου έκφραστικώτατα ωραία έργα
του Που αιώνος, ή Θεοτόκος καΐ ό 'Ιωάννης έν θρήνοις.
Έν τφ ίερφ διετηρήθησαν αί παλαιαΐ τοιχογραφίαι roö άρχικοΟ
ΝαοΟ άξιαι πολλοο ενδιαφέροντος καΐ δή 1) δ Μέγας Άρχιερεύς Μελχισεδέκ καί ό "Αγιος Ρουφΐνος. ΈπΙ τοο βορείου τοίχου τοΟ ΊεροΟ, δ
"Αγιος 'Αθανάσιος μετά πολυσταυρίου φελονίου. Είτα Εΰπλους δ διά
κονος, Πέτρος δ 'Αλεξανδρείας «αϊ δ Χρυσόστομος. Έν τή κόγχη τής
'Αγίας Τραπέζης τά Χερουβείμ καί τά Σεραφείμ καΐ παραπλεύρως δ
"Αγιος Βασίλειος.

Ή έν τω χωρίω Δοντλή (Ήλυαίω) αρχαία Βασιλική
τον IB' αιώνος
ΕΣς άπόστασιν μιας καί ημισείας ώρας από τής Μονής τοο Προ
δρόμου καί ίσης άπο Σερρών κείται έν τή ορεινή ωραία κώμη κατάρρυτος έκ διαυγέστατων καί εύγεύστων υδάτων επί κοιλάδος συμπλέω
δένδρων παντοδαπών καρποφόρων, ίδία δέ έλαιών καί μορεών. Έκ των
τελευταίων ώνόμασαν αυτήν οί Τυυρκοι Δουτλή, ήγουν συκαμινοχώριον ή μορεοχώριον. 'Ενταύθα διεσώθη ως έκ θαύματος άκεραία ωραία
μικρά Βασιλική του IB', αίώνος, ί'δρυμα προφανώς εύλαβοος τίνος Αύγούστης ή έπιφανοΟς τίνος μεγιστανος τοο ΊεροΟ Παλατίου.
Σεμνύνεται έπ' ονόματι τοο 'Αγίου Νικολάου, είνε δέ τοΟ αύτοϋ
pu^oO άλλ' ήττων τάς διαστάσεις τοΟ έν Δράμα αρχαίου ναοΰ, δν λε
πτομερώς περιεγράψαμεν έν τή είδική περί Δράμας ίστορική καί
αρχαιολογική ημών μελέτη
Τά ένθεν καί ένθεν της Αγίας Τραπέζης δύο τόξα στηρίζοντα
επί δύο μονολίθων έκ γρανίτου κιόνων μετά κιονόκρανων φερόντων
ρόδακας καί εχόντων βάσεις μαρμαρίνας τετραγώνους. "Απορον δτι οί
κίονες είνε άνισοϋψεις* διότι ό μέν δεξιός Ιχει δψος 2,04 ένψ δ αριστε
ρός 1,90, περιφέρεια κιόνων 1,10, μήκος ίεροο 5,70, πλάτος 1,90.
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ΆκτΙς ημιπεριφέρειας κόγχης ίεροο 1,87, ημιπεριφέρεια 3 μ., ΙπΙ του
άρισιεροο χιόνος αναγινώσκομεν τήν δια κυδος έπιγραφήν t Ευγενίου».
Το Καθολικδν έχει μήκος 4,82, δψος στύλων καθ-ολικου έκ γρανίτου
ωσαύτως 1,17. ΚαΙ επί τών τεσσάρων στύλων του τε Ίερου καΐ τοΟ
ΚαΘολικοΟ έπιστύλια μετ' ίωνιζουσών ελίκων. Είς έκάτερον των κλίτών άνα τέσσαρα τόξα.
Ό θόλος τής Βασιλικής ωραίος πλίνθινος, Οψους 3 μέτρων περί
που, οκτάεδρος μετά οκτώ παραθύρων.
Ή αρχαία τοιχογραφία τοο ναοο έξηφανίσθη.
Ή αρχαιότερα είκών είνε ή τής Αγίας Βαρβάρας εν τφ γυναι
κωνίτη σκωληκόβροτος ανήκουσα προφανώς είς τον άρχικον διάκοσμον
του ναοο.
"Αλλη παλαιά είκών ή τοο 'Αγίου Χαραλάμπου;
Εργον του 1728.
Το ώραίον τοΟτο μνημεΐον τής εύκλεοος Βυζαντινής αρχαιότητος
είνε το μόνον διασωθέν άκέραιον καθ' άπαντα τον Νομον Σερρών καΐ
το δεύτερον έν τή ανατολική Μακεδονία μετά τήν εν Δράμα Βασιλικήν.
Ά λ λ α καΐ τούτου δέν έφείσθη τελείως ό σύγχρονος βανδαλι
σμός τών επιτρόπων τών ναών καΐ τών εκτελεστών ιών ανοησιών αυ
τών άξεστων τεκτόνων. Διασωθέν έκ τών πολυωνύμων βαρβαρικών επι
δρομών έκακώθ·η οπό τών επιτρόπων, οΐτινες δια να μεγεθύνωσιν αυτόν
προς δυσμάς έβλαψαν τον άρχαΐον Πρόναον καΐ έξηφάνισαν τήν άρχαίαν έξωτερικήν δυτικήν πύλην του ναοο.
"Εγραφον επί τοο Μενοικείου δρους έν τ$ Ίερ$ Βασιλική καΐ Πατριαρχική
Μον^ τοδ Τ. Προδρόμου από 29 'Ιουλίου μέχρι της S Αυγούστου 1925.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ
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