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Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών βρίσκεται σε απόσταση 12 χλμ. από τις 
Σέρρες. Ιδρύθηκε στα τέλη του 13ου αιώνα από τον Ιωαννίκιο Επίσκοπο Εζεβών 
(Δάφνη) και τον ανιψιό του Όσιο Ιωάννη Επίσκοπο Ζιχνών. Η ιστορία της όμως είναι 
παλαιότερη. Είναι μία από τις σημαντικότερες Μονές της Ελλάδας.  
Για αιώνες ήταν ανδρική Μονή. Από το 1986 λειτουργεί ως γυναικεία με Ηγουμένη 
τη Μοναχή Φεβρωνία. 



Περνώντας την είσοδο της Μονής βλέπουμε τη Φιάλη του Αγιασμού, το 
ναό της Μονής που λέγεται Καθολικό και είναι αφιερωμένο στην 
Αποτομή/Αποκεφαλισμό του Προδρόμου, τα κελλιά των μοναζουσών και 
τα αλλά κτήρια της Μονής.   



Το Καθολικό γνώρισε διάφορες προεκτάσεις και αλλαγές κατά τη διάρκεια των 
αιώνων.  
Στο εσωτερικό του Κυρίως Ναού εντυπωσιάζει το θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο, οι 
ωραιότατες βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες και οι όμορφες τοιχογραφίες. 



1. Στο αριστερό μέρος του 
τέμπλου, που έχει τη μορφή 
ωραίου ξυλόγλυπτου 
κουβούκλιου, βρίσκεται η 
Δεσποτική Εικόνα το 
Προδρόμου.  

2. Απεικονίζει στο κέντρο τον 
Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο 
και περιμετρικά σκηνές από 
τη ζωή του.  

3. Ζωγραφίστηκε το 1655 με 
δαπάνη του Προηγουμένου 
ιερομονάχου Γρηγόριου. 
Είναι επηρεασμένη από τη 
λεγόμενη «Κρητική Σχολή».  

4. Μάλλον είχε φτιαχτεί για το 
προηγούμενο τέμπλο του 
ναού.  

        Το σημερινό τέμπλο 
φιλοτεχνήθηκε το χρονικό 
διάστημα 1801-1804. 



Αυτή η εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου θεωρείται θαυματουργή και φέρει 
τα τάματα/ευχαριστίες των πιστών.  
 
Κάποιοι ευσεβείς Σερραίοι επαργύρωσαν το φωτοστέφανο και το δεξί χέρι του 
Αγίου με ασημένια ελάσματα.  
 

Ήταν όμως η εικόνα αυτή από πάντοτε έτσι;   



ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 



•Η Άνω Βροντού είναι το πιο ορεινό χωριό των Σερρών και της Ανατολικής 
Μακεδονίας σε υψόμετρο 1.060 μ. Στο παρελθόν ήταν μεγάλο χωριό. Οι κάτοικοι της 
είχαν στενές σχέσεις με την Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Σερρών.  
•Κάτοικοι της έγιναν μοναχοί στη Μονή, έδωσαν πολλές δωρεές και φιλοτέχνησαν 
διάφορα έργα για τη Μονή.  
•Από το 1730 έως το 1782 επικεφαλής της αδελφότητας της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου 
ήταν ο Σκευοφύλακας Ιωάσαφ (Ιάκωβος) που μόχθησε πολύ για την πνευματική και 
υλική πρόοδο της. Ο Ιωάσαφ κατάγονταν από την Άνω Βροντού.  



•Το 1779 με δαπάνη πολλών κατοίκων της Άνω 
Βροντούς και πρωτοβουλία του Σκευοφύλακα 
Ιωάσαφ φιλοτεχνήθηκε ένα αργυρό κάλυμμα 
(πουκάμισο) για την Δεσποτική εικόνα του 
Τιμίου Προδρόμου. 
•Το κάλυμμα το έφτιαξε ένας αργυροχρυσοχόος 
από τα Ιωάννινα που λεγόταν Χρήστος.  
Πρέπει να ήταν ξακουστός τεχνίτης. Το 1765 
είχε φτιάξει ένα αργυρό κάλυμμα για μία 
εικόνα της Παναγίας με τον Χριστό πάλι για την 
Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου.  
• Το κάλυμμα της εικόνας του Προδρόμου 
πρέπει να στοίχησε πολλά χρήματα. Ήταν 
φτιαγμένο από άργυρο (ασήμι) και σε αρκετά 
σημεία του ήταν επιχρυσωμένο.  



Πουκάμισο ή Κάλυμμα ονομάζεται το αργυρό ή χρυσό/επίχρυσο έλασμα 
που καλύπτει μία εικόνα. Συνήθως φαίνονται μόνο τα κεφάλια και τα 
χέρια των Αγίων μορφών.   
Είναι μια συνήθεια από τα Βυζαντινά χρόνια και αποτελεί έκφραση 
ευχαριστίας για κάποια ευεργεσία/θαύμα.  



 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

 



Η παλαιότερη αναφορά για το κάλυμμα της εικόνας του Τιμίου Προδρόμου 
συναντάται στον Νέο Κώδικα της Μονής που γράφτηκε το 1877.  



Είναι η μοναδική μαρτυρία για 
τις συνθήκες κατασκευής του 
αργυρού καλύμματος και το 
παλαιότερο αντίγραφο της 
επιγραφής του. 



Στις 8 Αυγούστου 1903 επισκέφθηκε τη Ι.Μ. Τιμίου 
Προδρόμου ο Γεώργιος Λαμπάκης.  Ο Γ. Λαμπάκης 
είναι ο ιδρυτής και γενικός γραμματέας της 
Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΧΑΕ) και 
γραμματέας της βασίλισσας Όλγας.  
Στις περιοδείες του εντός και εκτός του Βασιλείου 
της Ελλάδας καταγράφει και φωτογραφίζει πλήθος 
επιγραφών και κειμηλίων, πολλά από τα οποία δεν 
σώζονται σήμερα. Αυτά δημοσιεύτηκαν  στο 
Δελτίον της ΧΑΕ, που εκδίδεται μέχρι σήμερα. 

Ο Γεώργιος Λαμπάκης είναι ο 
παππούς της Βυζαντινής και 
Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας 
στην Ελλάδα.  





Στις 28 Ιουνίου 1913 η πόλη των Σερρών πυρπολείται  
από τον υποχωρούντα Βουλγαρικό Στρατό. 
Καταστρέφονται οι εκκλησίες, τα σχολεία, τα σπίτια, τα 
μαγαζιά, τα εργαστήρια, με άλλα λόγια το Ελληνικό 
τμήμα της πόλης των Σερρών.  
Τα θύματα είναι πολλά και οι ζημιές ανυπολόγιστες. 
Στις τραγικές εκείνες ώρες θα καταστραφούν ή θα 
λεηλατηθούν πλήθος κειμηλίων της πόλης των Σερρών.    

Α΄ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 



Ο Κωνσταντίνος Ζησίου, το 1913,  επισκέφθηκε 
την Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Σερρών, που ως 
θαύμα παρέμεινε ανέπαφη. Κατέγραψε πολλά 
κειμήλια και επιγραφές της.  



Ο Κ. Ζησίου είναι ο μόνος που αναφέρει ότι 
τέλειωσε η φιλοτέχνηση του αργυρού 
καλύμματος της εικόνας του  Προδρόμου στις 
24 Ιανουαρίου του 1779.  



Τον Αύγουστο του 1916, κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, αρχίζει η δεύτερη Βουλγαρική Κατοχή των Σερρών.  
Στόχος των Βουλγαρικών Στρατιωτικών και Πολιτικών Αρχών ήταν 
ο γρήγορος και βίαιος «αφελληνισμός» των κατακτηθέντων 
ελληνικών περιοχών.   
Αυτό θα γινόταν με την εξαφάνιση των γραπτών και πολιτιστικών 
μνημείων του Ελληνισμού, την απαγόρευση της Ελληνικής 
γλώσσας και την μείωση του Ελληνικού πληθυσμού (εξορίες, 
δολοφονίες, τάγματα εργασίες, πείνα, τρομοκρατικές ενέργειες, 
κλοπές ζώων και τροφών, βιασμοί κ.ά.). 
Τελικός σκοπός η ενσωμάτωση των ελληνικών αυτών περιοχών 
στη Βουλγαρία, υλοποιώντας τη συνθήκη του Αγ. Στεφάνου 
(3/3/1878).  
 
Είναι μία από τις πιο μαύρες περιόδους της Ιστορίας του Νομού 
Σερρών, με χιλιάδες Έλληνες νεκρούς.  

Β΄ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 



Στο πρόγραμμα αυτό του αφελληνισμού και 
λεηλασίας του Νομού Σερρών συμμετείχε ο 
Vladimir Sish, Τσέχος με Αυστροουγγρική 
υπηκοότητα.  
Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Σόφιας, 
Φιλόλογος, συγγραφέας, καλός γνώστης των 
Αρχαίων Ελληνικών και της Παλαιογραφίας, 
Δημοσιογράφος... 
Με το πρόσχημα της επιστημονικής έρευνας 
είχε επισκεφθεί την Ι.Μ. Εικοσιφοινίσσης και 
ίσως και του Τιμίου Προδρόμου με σκοπό να 
εντοπίσει τα πιο σημαντικά χειρόγραφα και 
κειμήλια.  
Ήταν φανατικός Πανσλαβιστής και 
υποστηρικτής των Βουλγάρων χωρίς κανένα 
ηθικό φραγμό.  
Πέθανε σε φυλακή της Τσεχοσλοβακίας το 
1958… 
 



Vladimir Sish: Ιερόσυλος, κλέπτης, κλεπταποδόχος, λαθρανασκαφέας, 
αρχαιοκάπηλος, επίορκος/ψεύτης, δολοπλόκος, ένας μορφωμένος 
απατεώνας χωρίς ηθικούς φραγμούς... 
 
Ήρωας για τους Βούλγαρους.   
Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα για τους Τσέχους και Σλοβάκους. 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΜΟΥ για τους Έλληνες.   



Πάσα τε επιστήμη, χωριζομένη δικαιοσύνης και της  
άλλης αρετής, πανουργία τις, και ού σοφία φαίνεται. 
 
Κάθε επιστήμη, όταν χωρίζεται από τη δικαιοσύνη και 
την υπόλοιπη αρετή, γίνεται πανουργία κι όχι σοφία. 
 

 Πλάτων 



Στις 23 Ιουνίου του 1917, ένα Βουλγαρικό στρατιωτικό απόσπασμα, με τριάντα 
οπλοφόρους με επικεφαλής τον υπολοχαγό Πετρώφ, κατέλαβε βιαίως την Ι.Μ. Τιμίου 
Προδρόμου Σερρών.  
Μετά από απειλές και βασανισμούς των πατέρων της Μονής,  στις 27 Ιουνίου του 1917 
οι Βούλγαροι εκτόπισαν τους εικοσιπέντε μοναχούς της Μονής στη Βουλγαρία που 
έζησαν σε τραγικές συνθήκες.  
Στις επόμενες είκοσι ημέρες η μονή λεηλατήθηκε συστηματικά από τους Βούλγαρους 
στρατιώτες και αξιωματικούς.  Είχαν ως οδηγό τις καταγραφές και τις πληροφορίες του 
Βλαδίμηρου Σις.  
Τα κειμήλια, τα χειρόγραφα και οτιδήποτε άλλο αντικείμενο αξίας, στέλνονταν στον 
Ελαιώνα, την έδρα του 25ου Συντάγματος του Βουλγαρικού Στρατού και μετά 
προωθούνταν στη Βουλγαρία.   
Η λεηλασία συνεχίστηκε και τους επόμενους μήνες από άλλους στρατιώτες και 
αξιωματικούς.  
 
Τον 1918 όταν οι μοναχοί επέστρεψαν στη Μονή τη βρήκαν λεηλατημένη.  



Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν έχουν οι μαρτυρίες δύο  μοναχών της Μονής από το Νέο 
Σούλι/Σουμπάσκιοϊ.  
 
Ο ένας είναι ο Γαβριήλ Κουντιάδης και ο άλλος ο Χρυσόστομος, που ήταν και οι δύο 
41 χρονών το 1917.  



Με το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την επιστροφή των 
Ελληνικών Αρχών ο Επίσκοπος Διόδωρος, Τοποτηρητής της Μητρόπολης 
Σερρών, έρχεται στη Μονή και καταγράφει τις μαρτυρίες των πατέρων 
και των εργατών της Μονής.  
Συγχρόνως συντάσσει και ένα κατάλογο με τα κλεμμένα κειμήλια και 
χειρόγραφα.  







Στις  27 Νοεμβρίου 1919 
υπογράφεται η Συνθήκη του Νεϊγύ. 
Με το άρθρο 125 και 126 η 
Βουλγαρία υποχρεούται να 
επιστρέψει τα κλεμμένα κειμήλια 
και χειρόγραφα από την Μακεδονία 
και Θράκη στην Ελλάδα ακόμα και 
αυτά που βρίσκονταν στην κατοχή 
ιδιωτών.  
 



.  
Το 1923 ο Γεώργιος Σωτηρίου, Έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και μετέπειτα 
Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Διευθυντής του Βυζαντινού και Χριστιανικού 
Μουσείου Αθηνών, πηγαίνει στη Σόφια για τη παραλαβή των κλοπιμαίων.  
 



Επιστολή του Γεώργιου Σωτηρίου προς το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής 
Εικοσιφοινίσσης στις  10 Φεβρουαρίου 1934:  
 
«… μετέβην εις Σόφιαν κατά τον Μάιον του έτους 1923 προς παραλαβήν των υπό των 
Βουλγάρων συληθέντων χειρογράφων και κειμηλίων των Μονών Εικοσιφοινίσσης και 
Τιμίου Προδρόμου…. Οι Βούλγαροι είχον συσκευάσει εις κιβώτια τα προωρισμένα, 
συμφώνως τη Συνθήκη του Νεϊγύ, ν’ αποδοθώσιν εις την Ελλάδα κειμήλια και ταύτα 
άνευ καταλόγων. Εν Βουλγαρία ηναγκάσθημεν μετά του πρεσβευτού κ. Ραφαήλ να 
παραλάβωμεν τα κειμήλια ως είχον, οι ιδιωτικαί δε ημών έρευναι εις Σόφιαν εις ουδέν 
απέληξαν…». 
 



Όταν  άνοιξαν τα κιβώτια στην Ελλάδα αποδείχτηκε ότι ένα πολύ μικρό μέρος των 
κειμηλίων και χειρογράφων βρισκόταν σε αυτά. Η πλειοψηφία τους ανήκε στην Ι.Μ. 
Τιμίου Προδρόμου Σερρών αλλά φυσικά έλειπαν τα περισσότερα σημαντικά κειμήλια 
και χειρόγραφα.  
Τα χειρόγραφα και τα κειμήλια των κιβωτίων θα μοιραστούν κυρίως ανάμεσα στο 
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στη 
Βιβλιοθήκη της Βουλής στην Αθήνα.  
Σε αυτά που κατατέθηκαν στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών 
περιλαμβάνονται και δύο αργυρά ελάσματα από  κάλυμμα εικόνας.  
Το ένα είναι μία επιγραφή και το άλλο δείχνει σκηνές από τη ζωή του Προδρόμου.  



 
Οι Βουλγαρικές Αρχές όμως είπαν ψέματα και παρέβησαν τη Συνθήκη. Υποστήριξαν ότι 
επέστρεψαν στην Ελλάδα ό,τι κειμήλια είχαν στη κατοχή τους, ενώ τα υπόλοιπα τα είχαν 
αρπάξει Τούρκοι άτακτοι στρατιώτες.  
Στην πραγματικότητα είχαν κρύψει το μεγαλύτερο μέρος των κειμηλίων και 
χειρογράφων σε διάφορα μυστικά μέρη στη Σόφια και αλλού (fonds fermé).  
 
Κάποια κειμήλια και χειρόγραφα, τα πούλησαν μεμονωμένα σε Συλλέκτες της Ευρώπης 
και της Αμερικής, κυρίως κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου.  
 
Αργότερα τα κειμήλια αυτά μοιράστηκαν στα μεγάλα Μουσεία και Βιβλιοθήκες της  
Βουλγαρίας. Οι Βούλγαροι Επιστήμονες άλλαξαν επανειλημμένως τους αριθμούς 
καταγραφής των κειμηλίων, αλλοίωσαν ή αφαίρεσαν τις επιγραφές και τα κτητορικά 
σημειώματα και προσπάθησαν να αποσιωπήσουν την ακριβή προέλευση τους.  
 
Η Βουλγαρία συνεχίζει την τακτική αυτή  έως σήμερα καθώς πολλά κειμήλια ακόμα 
«αγνοούνται».  



Ο Γαβριήλ Κουντιάδης θα γράψει βιβλίο για την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου το 1922. 
Το βιβλίο αυτό θα γνωρίσει διάφορες επανεκδόσεις μέχρι το 1976. Σε αυτό γίνεται 
αναφορά για το κάλυμμα της εικόνας της Προδρόμου. 



Ο Γεώργιος Καφταντζής (1920-1998) είναι ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους 
Σερραίους Λογοτέχνες. Εξέδωσε ένα τρίτομο έργο που αφορά την Ιστορία των Σερρών 
και της περιφέρειάς της. Στον πρώτο τόμο καταγράφονται επιγραφές από την περιοχή 
των Σερρών (α΄έκδοση 1967). 



Ο Γεώργιος Καφταντζής χρησιμοποίησε τις καταγραφές του Γ. Λαμπάκη και του Κ. 
Ζησίου. Έτσι αναφέρει δύο καλύμματα εικόνων στο τέμπλο του Καθολικού με 
παρόμοιες επιγραφές, έργα του ίδιου τεχνίτη.  



Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 



Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 άρχισαν να εμφανίζονται στη Βουλγαρία 
χειρόγραφα και κειμήλια που προέρχονται από τη Μακεδονία και τη Θράκη 
και αφαιρέθηκαν από το Βουλγαρικό Στρατό και τη Βουλγαρική Κυβέρνηση 
κατά τη διάρκεια των τριών Βουλγαρικών Κατοχών.  
Για αρκετό καιρό αποσιωπούταν ο τόπος προέλευσής τους και πολλές φορές 
παρουσιάζονται ως έργα του Βουλγάρικου Πολιτισμού.  



Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
Σόφια, Βουλγαρία.  

Προθήκη στο Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο της Σόφιας με κειμήλια 
από την Κεντρική και Ανατολική 
Μακεδονία. Φωτογραφία του 2009. 



Το 1995 εκδόθηκε στη Σόφια το βιβλίο της Βουλγάρας Αρχαιολόγου Teofania Matakieva-
Lilkova με εκκλησιαστικά κειμήλια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Σόφιας. Ανάμεσα 
τους, και το κάλυμμα μιας εικόνας του Τιμίου Προδρόμου που χρονολογείται τον 18ο αι. 
με αριθμό καταγραφής 29054, 29053. 



To 2001 εκδόθηκε στη Σόφια ο τόμος 
Χριστιανική Τέχνη στη 
Βουλγαρία/Christian Art in Bulgaria της 
Teofania Matakieva-Lilkova.  
Στις σελίδες 198-199 παρουσιάζεται πάλι 
το ίδιο κάλυμμα της εικόνας του 
Προδρόμου χωρίς να αναφέρεται η 
προέλευσή του.  
Αποδίδεται σε αργυροχρυσοχόο από το 
Άγιο Όρος και αφήνεται να εννοηθεί 
κάποια σχέση με τις «Νότιες Βουλγαρικές 
γαίες», όρος που συνήθως υποκρύπτει τη 
Μακεδονία και τη Θράκη.  



Το 2003 ο Γεώργιος Κακαβάς, 
σημερινός Διευθυντής του 
Νομισματικού Μουσείου της 
Αθήνας, δημοσίευσε μία μελέτη του 
με θέμα τα κειμήλια της Ι.Μ. 
Προδρόμου Σερρών που βρίσκονται 
στο Βυζαντινό και Χριστιανικό 
Μουσείο στην Αθήνα.  



Στη μελέτη του αυτή παρουσιάζει ένα έλασμα με επιγραφή με αριθ. ευρετηρίου ΒΜ 
1850 για το οποίο αναφέρει σωστά ότι προέρχεται από το κάλυμμα της εικόνας του 
Προδρόμου στο τέμπλο του Καθολικού της Μονής. 



Συγχρόνως παρουσιάζει και ένα άλλο έλασμα με αρ. ευρετηρίου ΒΜ 1851. Θεωρεί 
ότι προέρχεται από το κάλυμμα μιας εικόνας του Προδρόμου που βρισκόταν στο 
Μεσονυκτικό, πάνω από τον τάφο του Οσίου Ιωάννη του Κτήτορα.  



• Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 άρχισε η επέκταση των 
χώρων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών με 
στόχο την επανέκθεση των συλλογών του. Το 2004 
ολοκληρώθηκε η επανέκθεση των παλαιοχριστιανικών και 
βυζαντινών, ενώ η παρουσίαση των μεταβυζαντινών συλλογών 
ολοκληρώθηκε το 2010. 

• Τα κειμήλια της Ι.Μονής Τιμίου Προδρόμου εκτίθενται σε 
ξεχωριστή προθήκη στο τμήμα της Έκθεσης με τίτλο: «IV. Από 
το Βυζάντιο στη Νεότερη Εποχή».  



 Η έκθεση των αργυρών ελασμάτων στη προθήκη με τα κειμήλια της Ι.Μονής Τιμίου 
Προδρόμου Σερρών στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών.  



Το έλασμα αυτό απεικονίζει σκηνές από τη ζωή (βίο) του Προδρόμου 
(ΒΧΜ 4896).  

Το έλασμα αυτό φέρει επιγραφή (ΒΧΜ 4993).   



Το 2010  και το 2013, η Alexandra Trifonova, Καθηγήτρια στο 
Πανεπιστήμιο της Σόφιας, σε δύο δημοσιεύσεις της που αφορούν τα 
κειμήλια της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Σερρών στο Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο της Σόφιας μελέτησε και το αργυρό κάλυμμα της εικόνας του 
Τιμίου Προδρόμου.  
 
Είναι η πρώτη που κατάλαβε και έκανε για πρώτη φορά γνωστό στο 
επιστημονικό και ευρύ κοινό ότι το αργυρό κάλυμμα της Σόφιας και τα 
δύο ελάσματα των Αθηνών είναι μέρη του ίδιου συνόλου.   



ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Τόμος 30ός , Θεσσαλονίκη 2010.  



ΠΡΑΚΤΙΚΑ  Β΄ Διεθνούς Επιστημονικού  Συνέδριου, Οι 
Σέρρες και οι περιοχή τους,  από την Οθωμανική κατάσταση 
μέχρι τη σύγχρονη εποχή, Σέρρες 2013.  



Προθήκη στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Σόφιας με κειμήλια από την Κεντρική και 
Ανατολική Μακεδονία. Τα δύο καλύμματα εικόνων προέρχονται από τη Ι.Μ. Τιμίου 
Προδρόμου και η λειψανοθήκη από την Ι.Μ. Εικοσιφοινίσσης. Παρουσιάζονται κάτω 
από τη γενικό τίτλο “Οι Βουλγαρικές Γαίες κατά την Οθωμανοκρατία (1396 – 1878). The 
Bulgarian Lands during the Ottoman Rule (1396 – 1878)”. 



Το αργυρό κάλυμμα εικόνας του 
Προδρόμου. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
Σόφια. Αριθμός καταγραφής  29054, 
29053. 

Απουσιάζει ο τόπος προέλευσης  και 
αναφέρεται ο τεχνίτης Christo, 
βουλγαρική εκδοχή του ονόματος του 
Ιωαννίτη αργυροχρυσοχόου Χρήστου.  



ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 



Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 που άρχισαν να εμφανίζονται τα κλεμμένα 
κειμήλια σε Μουσεία και Ιδρύματα της Σόφιας ο Δήμος Σερρών έθεσε θέμα 
επιστροφής τους. 
Πολλοί επιστήμονες Σερραίοι και μη έχουν ασχοληθεί με τα κειμήλια αυτά και 
έχουν δημοσιευτεί διάφορες εργασίες (Σερραϊκά Χρονικά, Σερραϊκά Σύμμεικτα, 
εκδ. της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών κ.ά.).  
Το 2017 το θέμα επιστροφής των κειμηλίων τέθηκε στην Ευρωβουλή με γραπτή 
ερώτηση Έλληνα Ευρωβουλευτή.  
Αξίζει να αναφερθεί η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Σερρών και Μελενίκου 
και η Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.) που με 
διάφορες εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις και δράσεις προωθούν το θέμα της 
επιστροφής των κειμηλίων στις Σέρρες και το κρατούν στην επικαιρότητα.  



Τον Νοέμβριο του 2015 ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος 
κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βουλγαρία έθιξε το θέμα της επιστροφής των 
κλεμμένων κειμηλίων της Μακεδονίας και Θράκης από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Η 
κίνηση αυτή προκάλεσε πολλές άσχημες αντιδράσεις από Βούλγαρους πολίτες και 
επίσημους.  
Το 2004 σε προηγούμενη επίσκεψή του στη Βουλγαρία ο Παναγιώτατος είχε λάβει 
υπόσχεση από τον τότε Πρόεδρο της Βουλγαρίας Γκεόργκι Παρβάνωφ ότι θα 
επιστραφούν τα κειμήλια και τα χειρόγραφα στις αντίστοιχες μονές και Μητροπόλεις 
της Ελλάδας.  



Η Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγο Αποστολίδη, 
πρωτοστατεί στις προσπάθειες επιστροφής των κειμηλίων από τη 
Βουλγαρία στην Ελλάδα και κρατά άσβεστη τη μνήμη της φριχτής αυτής 
λεηλασίας.  



Το 2017 η Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης εξέδωσε τον τόμο «Ψυχής Άκος», που 
περιλαμβάνει ένα ιδιάιτερα σημαντικό κείμενο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη 
Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου που αφορά τα βιαίως αφαιρεθέντα κειμήλια της 
Εκκλησίας των Σερρών. Σε μία από τις σελίδες του τόμου υπάρχει φωτογραφία του 
αργυρού καλύμματος της εικόνας του Τιμίου Προδρόμου.  



• Τον Νοέμβριο του 2018 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. 
Θεολόγος με αφορμή την επίσκεψή του στη Ρουμανία συναντήθηκε με τον 
Μακαριώτατο Πατριάρχη Βουλγαρίας κ. Νεόφυτο και του επέδωσε επιστολή του, με 
την οποία, ζητείται η αρωγή της Βουλγαρικής Εκκλησίας για την επιστροφή των 
κλαπέντων ιερών κειμηλίων της Εκκλησίας των Σερρών, κατά τα έτη 1913,1917 και 
1942. 

• Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Βουλγαρίας, άκουσε με προσοχή τα λεχθέντα υπό του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Θεολόγου και διαβεβαίωσε ότι θα φέρει το 
αίτημα στην Ιερά Σύνοδο της Βουλγάρικης Εκκλησίας και όπου αλλού πρέπει. 



Το κάλυμμα της εικόνας του Προδρόμου στη Σόφια στο Ημερολόγιο της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης για το έτος 2019, με αφορμή τα 100 χρόνια 
από την υπογραφή της Συνθήκης του Νεϊγύ (27 Νοεμβρίου 1919). 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 



Το τμήμα του καλύμματος όπως 
εκτίθεται στο Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο της Σόφιας. 



 Αν προσθέσουμε τα δύο τμήματα που 
σώζονται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό 
Μουσείο Αθηνών...  



Παίρνουμε την εικόνα αυτή. Είναι όμως όλα εντάξει;  



Πάνω αριστερά 
υπάρχει ένα κενό. 
Εκεί υπήρχε κάτι 
που λείπει τώρα;  

Η επιγραφή 
προεξέχει σε 
σχέση με τα 
ακριανά τμήματα. 



ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ; 
 
 
 
 
 
 

 

1. Λείπουν κάποια τμήματα;  
2. Τα τμήματα από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο των Αθηνών είναι από 

κάποια άλλη εικόνα;  
3.  Τα τμήματα στο Μουσείο της Σόφιας δεν είναι τοποθετημένα σωστά;  



Η τρίτη απάντηση 
είναι η σωστή. Αν 
μετακινηθεί το 
κεντρικό τμήμα με 
τη μορφή του 
Προδρόμου  προς 
τα πάνω, τότε όλα 
ταιριάζουν. 



Κάντε μία σύγκριση…. 



• Το αργυρό κάλυμμα αποτελείται από ένα κεντρικό τμήμα που 
απεικονίζει τον Τίμιο Πρόδρομο.  

• Αυτό περιβάλλεται από ένα πλαίσιο σε σχήμα Π με σκηνές από τη ζωή 
του Προδρόμου. Στο κάτω μέρος βρίσκεται η επιγραφή.  

• Έχει διαστάσεις 150 x 130 εκ.  



•  Είναι κατασκευασμένο από άργυρο (ασήμι) και φέρει επιμέρους 
επιχρυσώσεις. 
•   Αποτελείται από διάφορα ελάσματα που ενωνόταν μεταξύ τους 
και με την εικόνα με αργυρά καρφιά.  
•  Οι μορφές είναι ανάγλυφες και προεξέχουν.  
•  Έχει πλούσιο ανθικό διάκοσμο. 
•  Αντιγράφει με προσοχή την υποκείμενη εικόνα. 



ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ 



       Στο κεντρικό τμήμα εικονίζεται όρθιος ο Τίμιος Πρόδρομος. Φοράει ρούχα 
από δέρμα καμήλας και ιμάτιο.    



Ευλογεί με το δεξί του χέρι και 
με το αριστερό κρατεί ειλητό 
και ράβδο που καταλήγει σε 
σταυρό (Σταυροφόρος 
Ράβδος). Τα μαλλιά του Αγίου 
είναι και αυτά αργυρά, κάτι 
που δεν συνηθίζεται. 
Το φωτοστέφανο του Αγίου 
φέρει φυτική διακόσμηση.  

Άνθη και διακοσμητικά σχέδια ομορφαίνουν 
τα ρούχα του αγίου και τον κάμπο (φόντο) του 
καλύμματος.  



Με το αριστερό του χέρι 
κρατεί ειλητό με την 
επιγραφή: «Μετανοείτε 
ήγγικε γάρ η βασιλεία των 
ουρανών».  

Κάτω αριστερά υπάρχει τα δέντρο με την 
αξίνα και κάτω δεξιά χρυσό 
σκεύος/λεκάνη με το κομμένο κεφάλι του 
Προδρόμου. 



Αριστερά και δεξιά από το κεφάλι του Αγίου 
υπάρχουν σε μετάλλια (κύκλους) οι 
επιγραφές: Ο Άγι(ος) Ιω(άννης ο) 
Πρ(ό)δρομος.  
Το συμπίλημα Πρόδρομος αποτελεί το σήμα 
κατατεθέν της Μονής του Τιμίου Προδρόμου 
Σερρών.  



   Περιμετρικά της κεντρικής μορφής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου 
εικονίζονται 16 σκηνές από το βίο του (3 αργυρά ελάσματα). Τα εικονίδια 

αυτά αντιγράφουν με πιστότητα τα αντίστοιχα της ζωγραφισμένης εικόνας. 



Ο Ευαγγελισμός του Ζαχαρία, η συνάντηση της Παναγίας με την 
Ελισάβετ, η Γέννηση του Προδρόμου και ο Ζαχαρίας γράφει το 
όνομα Ιωάννης.  



Η Ελισάβετ με το μωρό Πρόδρομο σώζονται σε μία σπηλιά που 
άνοιξε σε έναν βράχο από τους στρατιώτες του Ηρώδη. Ο 
αποκεφαλισμός του Ζαχαρία και ο μικρός Πρόδρομος οδηγείται 
στην έρημο από έναν άγγελο.  



Το κήρυγμα του Προδρόμου στην έρημο σε 
Γραμματείς, Φαρισαίους και στρατιώτες.  



Το κήρυγμα του Προδρόμου στους μαθητές 
του και στους Ιουδαίους για τον Χριστό. 



Ο Πρόδρομος συναντάει τον Χριστό. Η 
Βάπτιση του Χριστού.  



Ο Πρόδρομος μπροστά στον Ηρώδη Αντύπα. 
Τον ελέγχει για τον παράνομο γάμο του με την 
Ηρωδιάδα και τις αμαρτίες του.  



Ο Τίμιος Πρόδρομος στη φυλακή.  



Ο αποκεφαλισμός του Προδρόμου από ένα στρατιώτη. Η Σαλώμη περιμένει με 
ένα δίσκο για να βάλει το κεφάλι του Αγίου σε αυτό. 



Το συμπόσιο του Ηρώδη. Η Σαλώμη εμφανίζεται με το κομμένο κεφάλι του 
Αγίου σε δίσκο και όλοι αντιδρούν με αποτροπιασμό και φόβο.  



Η Σαλώμη παρουσιάζει το κομμένο κεφάλι του Προδρόμου στη μητέρα της 
Ηρωδιάδα.  



Η ταφή του σώματος του Προδρόμου από δύο μαθητές του. Το κεφάλι του 
Αγίου λείπει.  



Η εύρεση της κεφαλής του Προδρόμου.  



Στο κάτω μέρος της εικόνας υπάρχει η επιγραφή με ανάγλυφα γράμματα.  



+ ΑΥΤΗ Η CΕΒΑCΜΙΟC ΕΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΕ ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗC ΤΩΝ ΕΥCΕΒΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΚΩΜΗ 
ΒΡΟΝΤΟΥ ΤΑΙC ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟ/ΜΟΥ CΟΥ ΠΡΕCΒΕΙΑΙC ΚΥΡΙΕ Π…  ΧΡΙCΤΟΥ ΤΟΥ ΕΞ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟC 1779 



+ ΑΥΤΗ Η CΕΒΑCΜΙΟC ΕΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΕ ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗC ΤΩΝ ΕΥCΕΒΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΚΩΜΗ 
ΒΡΟΝΤΟΥ ΤΑΙC ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟ/ΜΟΥ CΟΥ ΠΡΕCΒΕΙΑΙC ΚΥΡΙΕ Π…  ΧΡΙCΤΟΥ ΤΟΥ ΕΞ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟC 1779 

Νέος Κώδικας 

Γ. Λαμπάκης 

Κ. Ζησίου 

Γ. Κακαβάς 



Οι καταγραφές των επιγραφών δεν ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ 
τους και με την αυθεντική επιγραφή.  
 
Η επιγραφή στον Μεγάλο Κώδικα έχει ένα λάθος CΕΒΑCΜΙΟC/ 
CΕΒΑCΜΙΑ . 
Ο Γ. Λαμπάκης προσθέτει με φαντασία το ελλείπον τμήμα.  
Ο Κ. Ζησίου αφαιρεί κάποιο τμήμα από την επιγραφή όπως την 
δίνει ο Κώδικας, αφαιρεί τη λέξη έτος αλλά προσθέτει το μήνα και 
την ημέρα.  
Ένα μικρό λάθος κάνει και ο Γ. Κακαβάς (ΠΡΕCΒΕΙΑΙC/ΠΡΕCΒΕΙΑC). 
Το ίδιο λάθος θα κάνει και η A. Trifonova. 



Φαίνεται ότι τουλάχιστον από το 1904 η επιγραφή ήταν ελλιπής 
καθώς είχε αποσπαστεί ένα τμήμα της. Πότε έγινε αυτό; 
 
Μήπως έγινε κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης;  
Κάποια στιγμή αργότερα; 
 
Το αργυρό τμήμα αφαιρέθηκε από τη εικόνα από βέβηλο χέρι;  
Ή από τους ίδιους τους μοναχούς σε μία τραγική κατάσταση 
ανάγκης; 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ!!!!  
 



• Το αργυρό κάλυμμα φιλοτεχνήθηκε το 1779 από τον αργυροχρυσοχόο 
Χρήστο από τα  Γιάννινα (Χρήστος Ιωαννίτης). 
•  Ο ίδιος τεχνίτης είχε φιλοτεχνήσει αργυρή επένδυση εικόνας της Παναγίας 
με τον Χριστό το 1765 επίσης για τη Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου που και αυτή 
βρίσκεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στη Σόφια. 
•  Οι μοναχοί της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου είχαν ευχαριστηθεί από την εργασία 
του Χρήστου το 1765 για αυτό και τον κάλεσαν 14 χρόνια μετά, το 1779, να 
φτιάξει το κάλυμμα της εικόνας του Προδρόμου. 
•  Στο χρονικό διάστημα αυτό η τεχνική του Χρήστου βελτιώθηκε. Το κάλυμμα 
της εικόνας του Προδρόμου είναι πιο όμορφο και φτιαγμένο με μεγαλύτερη 
τέχνη και δεξιοτεχνία. 
•  Η φιλοτέχνηση του καλύμματος ήταν ένα δαπανηρό έργο. 
•  Χρειάστηκε να δώσουν χρήματα πολλοί κάτοικοι της Άνω Βροντούς. 
•  Φαίνεται ότι το κάλυμμα έγινε τον Χειμώνα, που ίσως δηλώνει ότι ο 
Χρήστος παρέμεινε στη Μονή του Προδρόμου για κάποιους μήνες.  
•  Eίναι ένα θαυμάσιο δημιούργημα της μεταβυζαντινής αργυροχρυσοχοΐας 
που επιβεβαιώνει τη φήμη και τη δεξιότητα των αργυροχρυσοχόων των 
Ιωαννίνων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 



•  Κλάπηκε το 1917 από την Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου και χωρίστηκε σε τρία 
τμήματα.  
•  Δύο μικρά τμήματα του επιστράφηκαν στην Ελλάδα το 1923.  
•  Το υπόλοιπο κρύφτηκε από τη Βουλγαρική Κυβέρνηση και εμφανίστηκε τη 
δεκαετία του 1990.  
•  Το τμήμα που εκτίθεται στη Σόφια παρουσιάζεται χωρίς τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τη προέλευσή του και τον τεχνίτη που το κατασκεύασε. 
•  Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του διασκορπισμού των κειμήλιων 
της Μονής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
•  Αποτελεί κομμάτι της ιστορίας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου και 
πολιτιστικός θησαυρός όλου του Νομού Σερρών.   
•  Η φυσική του θέση είναι στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών για την 
εικόνα που κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη θέλησή των δωρητών του 
καλύμματος.  Αιωνία η μνήμη αυτών! 
 

Ευχή και δίκαιο αίτημα όλων μας είναι η επιστροφή των 
κλεμμένων κειμηλίων και χειρογράφων στις Μονές και 

Μητροπόλεις στις οποίες ανήκουν.  



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


