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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ



Ο Ι. Ναϐσ του Αγύου Δημητρύου του Μυροβλϑτου κτύςθηκε ςτα
μϋςα του 5ου αι. απϐ τον ϋπαρχο του Ιλλυρικοϑ Λεϐντιο πϊνω
ςτον τϊφου του Αγύου, ο οπούοσ μαρτϑρηςε ωσ χριςτιανϐσ με το
ςτρατιωτικϐ αξύωμα του ανθυπϊτου επύ του αυτοκρϊτοροσ
Μαξιμιανοϑ (292-311), που διϋταξε «λϐγχαισ ἀναιρεθῆναι τὸν
μϊρτυρα» μετϊ την όττα του Δανδόλου παλαιςτοϑ Λυαύου απϐ τον
μαθητό του Δημητρύου Νϋςτορα ςτον χώρο του ταδύου τησ
πϐλεωσ. Μεγϊλη πυρκαγιϊ μεταξϑ των ετών 629 και 639
κατϋςτρεψε μεγϊλο μϋροσ αυτοϑ του κτηρύου. Η ευςϋβεια του
λαοϑ τησ Θεςςαλονύκησ με επικεφαλόσ τον Επύςκοπο Ιωϊννη τον
ξανακτύζει διευρϑνοντϊσ τον. Σο 904 ο Ναϐσ λεηλατόθηκε απϐ
τουσ αρακηνοϑσ και αρπϊχτηκε ςε κομμϊτια το ιερϐ «Κιβώριο».
Άλλη διαρπαγό νϋου «Κιβωρύου» ςημειώνεται απϐ τουσ
Νορμανδοϑσ 281 χρϐνια αργϐτερα, ϐταν καταλόφθηκε η πϐλη απϐ
αυτοϑσ το 1181.



Σο 1493 ο Ναϐσ μετατρϋπεται ςε τζαμύ απϐ τουσ Σοϑρκουσ. το
βορειοδυτικϐ μϋροσ του Ναοϑ μεταφϋρεται το κενοτϊφιο του Αγύου
και απομονώνεται απϐ το Σζαμύ. Με την απελευθϋρωςη τησ
Θεςςαλονύκησ το 1912 ο Ναϐσ επαναλειτουργεύ ωσ χώροσ λατρεύασ -
τιμόσ του Αγύου Δημητρύου. Η πυρκαγιϊ τησ 5ησ και 6ησ Αυγοϑςτου
του 1917 αποτεφρώνοντασ τα δϑο τρύτα τησ Θεςςαλονύκησ μετϋβαλε
ςε ερεύπια και τον ιςτορικϐ Ναϐ, ο οπούοσ επύ χύλια πεντακϐςια
ςυνεχό ϋτη αποτελοϑςε το κϐςμημα και το καϑχημα τησ δεϑτερησ
πρωτεϑουςασ του ελληνικοϑ Γϋνουσ. Αναςτηλωτικϋσ εργαςύεσ
αποκατϋςτηςαν την αρχικό του μορφό. Για το ιςτορικϐ του Ναοϑ του
Αγύου Δημητρύου και για την τιμό του Μυροβλότου Μϊρτυροσ
υπϊρχουν πλοϑςιεσ πηγϋσ, απϐ τισ οπούεσ μπορεύ να ςχηματιςτεύ ϐχι
απλϊ μια ιςτορικό εικϐνα, αλλϊ και να κατανοηθεύ η ιδιαιτερϐτητα
τησ ιςτορύασ τησ Θεςςαλονύκησ, που ϋζηςε παρϊλληλα και ϊρρηκτα
ςυνδεδεμϋνη με την τιμό του Μυροβλότη και προςτϊτησ τησ Αγύου.



ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ
 Με το διϊταγμα των Μεδιολϊνων, που υπϋγραψε ο Μ.

Κωνςταντύνοσ το 313 μ.Φ., οι Θεςςαλονικεύσ Φριςτιανού
ελεϑθερα πλϋον ϋςπευςαν αμϋςωσ να τιμόςουν τον ςυμπολύτη
τουσ μϊρτυρα Δημότριο, χτύζοντασ ϋναν μικρϐ Ναϐ «οικύςκο»
ςτο χώρο ϐπου εύχε μαρτυρόςει και ταφεύ, κοντϊ ςτο υπϐγειο
ερειπωμϋνου ρωμαώκοϑ λουτροϑ δύπλα ςτο τϊδιο τησ πϐλεωσ:
«...οἰκύα φορητοῖσ ἐπικεχωςμϋνη καὶ ςτενουμϋνη ὑπὸ τῶν
περιβϐλων τοῦ δημοςύου λουτροῦ και τοῦ ςταδύου». Ο χώροσ
αυτϐσ του ΝαϏςκου του Αγύου Δημητρύου γρόγορα ϋγινε κϋντρο
τησ λατρεύασ - τιμόσ του. Απ’ ϐλα τα μϋρη ςυνϋρρεαν οι πιςτού,
ϊλλοι για να προςευχηθοϑν ςτον τϊφο του Μεγαλομϊρτυροσ και
ϊλλοι για να θεραπευθοϑν απϐ βαριϋσ αςθϋνειεσ με το μϑρο που
ανϋβλυζε απϐ τον τϊφο του Αγύου. Μεταξϑ των προςκυνητών
όταν και ο ϋπαρχοσ του Ιλλυρικοϑ Λεϐντιοσ απϐ το ύρμιο, ο
οπούοσ θεραπεϑθηκε τελεύωσ απϐ αςθϋνεια που ϋπαςχε. Ο
Λεϐντιοσ απϐ ευγνωμοςϑνη προσ τον Άγιο Δημότριο ϋκτιςε ςτα
413 ςτην ύδια θϋςη του μικροϑ Ναοϑ νϋο επιβλητικϐ Ναϐ που με
διϊφορεσ προςθόκεσ, επιςκευϋσ και διαρρυθμύςεισ ςώθηκε
μϋχρι τη μεγϊλη πυρκαγιϊ του 1917, οπϐτε και καταςτρϊφηκε,
για να αναςτηλωθεύ ςτη ςυνϋχεια «ἐκ βϊθρων».



Ο Ναϐσ του Αγύου Δημητρύου ωσ μνημεύο τϋχνησ αποτελεύ ϋνα απϐ τα πλϋον υπϋροχα 
χριςτιανικϊ μνημεύα τησ ελληνικόσ Ανατολόσ. Η αρχιτεκτονικό του μασ διϋςωςε τον 
γνηςιϐτερο τϑπο τησ ελληνιςτικόσ βαςιλικόσ ό των δρομικών Ναών, με ξϑλινη 
αμφικλινό ςτϋγη. Υϋρει εγκϊρςιο κλύτοσ ϋμπροςθεν του Ιεροϑ Βόματοσ και υπερώα 
επϊνω απϐ ϐλα τα κλύτη και τον νϊρθηκα. Η ςημερινό τησ μορφό εύναι του 7ου αι. και 
αποτελεύ μύα απϐ τισ ςημαντικϐτερεσ εκκληςύεσ - μαρτϑρια. Φωροταξικϊ 
τοποθετεύται ςτο κϋντρο τησ παλαιϊσ πϐλεωσ, βορειοανατολικϊ τησ αρχαύασ αγορϊσ. 
Έχει διαςτϊςεισ κϊτοψησ 43,58 μ. (μόκοσ) και 33 μ. (πλϊτοσ). Με τϋςςερεισ 
κιονοςτοιχύεσ η Βαςιλικό χωρύζεται ςε πϋντε κλύτη ό ςτοϋσ. Σο μεςαύο κλύτοσ εύναι 
ευρϑτερο απϐ τα υπϐλοιπα τϋςςερα, χωρύζεται απϐ αυτϊ με οκτώ πρϊςινουσ, δώδεκα 
λευκοϑσ κύονεσ και τϋςςερεισ πεςςοϑσ, που κοςμοϑνται με κιονϐκρανα, τα οπούα 
ςτϋφονται με επιθϋματα. 



ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ
 Η επϋνδυςη των τούχων και των πεςςών με πολϑχρωμεσ

πλϊκεσ ςυνιςτοϑν την ορθομαρμϊρωςη του
υπερυψωμϋνου κεντρικοϑ κλύτουσ. Σα πλϊγια κλύτη
ςτεγϊζονται με κλιμακωτϋσ ςτϋγεσ, ώςτε να
δημιουργοϑνται μονϐλοβα, δύλοβα και τρύλοβα
παρϊθυρα, δια των οπούων ειςϋρχεται ϊπλετο φωσ ςτον
μεγαλϐπρεπο εςωτερικϐ χώρο τησ Βαςιλικόσ. Άνωθεν
των πλαγύων κλιτών οικοδομόθηκαν ευρϑχωροι
Γυναικωνύτεσ. Οι δεκαπϋντε περύπου παραλλαγϋσ των
κιονοκρϊνων, ϐπωσ οι διακοςμόςεισ ακανθώδουσ
ςχόματοσ, οι κεφαλϋσ κριών, λοιπού φυτικού διϊκοςμοι,
αετού με ανοικτϋσ τισ πτϋρυγϋσ του κ.ϊ., μασ διαςώζουν
μια χριςτιανικό τϋχνη απαρϊμιλλησ ποιοτικόσ αξύασ και
αιςθητικόσ. Ένα ϋκτο κλύτοσ διαμορφώνεται κϊθετα
ςτα προηγοϑμενα, φϋρει τϋςςερεισ ερυθροϑσ και οκτώ
λευκοϑσ κύονεσ και τϋςςερεισ πεςςοϑσ με κορινθιακϊ
κιονϐκρανα και επύκρανα και φιλοξενεύ το Ιερϐ Βόμα
του Ναοϑ, μετϊ των πτερυγύων αυτοϑ και τησ
ημικυκλικόσ αψύδοσ. Ασ ςημειωθεύ εδώ ϐτι το υλικϐ
καταςκευόσ των κιϐνων εύναι αιγυπτιακϐσ πορφυρύτησ,
προκονηςιακϐ μϊρμαρο και θεςςαλικϐσ ό ατρϊκιοσ
λύθοσ.



ΚΡΤΠΣΗ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ



ΚΙΟΝΟΣΙΧΙΕ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ





ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ



Ο ναϐσ τησ του Θεοϑ οφύασ τησ Θεςςαλονύκησ χτύςτηκε τον 8ο αιώνα ςτη 
θϋςη μιασ μεγϊλησ παλαιοχριςτιανικόσ βαςιλικόσ, που καταςτρϊφηκε, 
πιθανϐν απϐ ςειςμϐ, ςτισ αρχϋσ του 7ου αιώνα. Σο 1204, ϐταν με την Δ' 
ταυροφορύα κυριεϑθηκε η πϐλη απϐ τουσ ςταυροφϐρουσ, η Αγύα οφύα 
μετατρϊπηκε ςτον καθολικϐ καθεδρικϐ ναϐ τησ Θεςςαλονύκησ. Απϐ 
το 1246που η Θεςςαλονύκη επϋςτρεψε ςτα χϋρια τησ Βυζαντινόσ 
Αυτοκρατορύασ όταν ο μητροπολιτικϐσ ναϐσ τησ πϐλησ, μϋχρι το 1523/24, που 
μετατρϊπηκε ςε τζαμύ απϐ τουσ Σοϑρκουσ κατακτητϋσ τησ πϐλησ.
Η Αγύα οφύα εύναι χτιςμϋνη ςτον αρχιτεκτονικϐ τϑπο τησ βαςιλικόσ 
με θολωτϐ. Οι κύονεσ του κεντρικοϑ κλύτουσ εύναι τραβηγμϋνοι προσ τα πλϊγια, 
ώςτε ο κεντρικϐσ χώροσ του ναοϑ να ϋχει ςχόμα ιςοςκελοϑσ ςταυροϑ. Μπορεύ 
ϋτςι να θεωρηθεύ μια μεταβατικό μορφό μεταξϑ τησ βαςιλικόσ με τροϑλο και 
του εγγεγραμμϋνου ςταυροειδοϑσ, που κυριαρχεύ ςτη βυζαντινό ναοδομύα απϐ 
το 10ο αιώνα και μετϊ. Μαζύ με το Ναϐ τησ Αγύασ Θεοδοςύασ, τη Μονό του 
Ουϊλεντοσ ςτην Κωνςταντινοϑπολη και την κατεςτραμμϋνη Εκκληςύα 
τησ Κοιμόςεωσ τησ Θεοτϐκου ςτη Νύκαια, Η Αγύα οφύα τησ Θεςςαλονύκησ 
αντιπροςωπεϑει ϋνα απϐ τα κϑρια αρχιτεκτονικϊ παραδεύγματα αυτοϑ του 
τϑπου, αρχιτεκτονικόσ αρκετϊ διϊςημησ τη βυζαντινό περύοδο.



Ο ναϐσ διακοςμόθηκε την περύοδο τησ Εικονομαχύασ, με ανεικονικϊ 
ψηφιδωτϊ, παρϐμοια με τον Ναϐ τησ Αγύα Ειρόνησ ςτην Κωνςταντινοϑπολη 
και ςτην Εκκληςύα τησ Κοιμόςεωσ τησ Θεοτϐκου ςτη Νύκαια, που ςώζονται 
μϋχρι ςόμερα ςτην καμϊρα του ιεροϑ. Ο μεγϊλοσ χρυςϐσ ςταυρϐσ ςτο 
τεταρτοςφαύριο τησ κϐγχησ αντικαταςτϊθηκε με το ψηφιδωτϐ 
τησ Θεοτϐκου το 787-797 μετϊ την νύκη των Εικονολατρών. Σην ύδια περύπου 
εποχό ϋγινε και το μωςαώκϐ του τροϑλου, που αναπαριςτϊ την Ανϊληψη του 
Ιηςοϑ με την επιγραφό απϐ τισ Πρϊξεισ 1:11 "ἄνδρεσ Γαλιλαῖοι, τί ἑςτήκατε 
βλέποντεσ εἰσ τὸν οὐρανόν". ϐπου παρύςτανται οι Δώδεκα Απϐςτολοι, 
η Παναγύα και δϑο ϊγγελοι Ο ναϐσ ϋπαθε ςημαντικϋσ ζημιϋσ απϐ πυρκαγιϊ 
το 1890, ϐςο όταν ακϐμη τζαμύ. Σην αποκατϊςταςη των ζημιών, ςτη διϊρκεια 
των οπούων αποκαλϑφθηκε το ψηφιδωτϐ του τροϑλου, ανϋλαβε ο 
βυζαντινολϐγοσ Κϊρολοσ Ντιλ, με οδηγύεσ του οπούου ϋγινε και η 
διακϐςμηςη των υπϐλοιπων επιφανειών του ναοϑ που διατηρεύται μϋχρι 
ςόμερα. Πολϑ ςοβαρϋσ ζημιϋσ ϋγιναν και απϐ το ςειςμϐ του 1978, η 
αποκατϊςταςη των οπούων διόρκεςε περύπου εύκοςι χρϐνια, ενώ ο τροϑλοσ 
αποκαταςτϊθηκε το 1980.





Ναϐσ τησ Βυζαντινόσ εποχόσ αφιερωμϋνοσ ϐχι ςε ϊγιο αλλϊ ςτη ςοφύα του
θεοϑ. Οικοδομόθηκε τον 7ο αι. τα ερεύπια παλαιϐτερου ναοϑ., ςε ρυθμϐ
βαςιλικόσ με τροϑλο.

Σουλϊχιςτον 2 ναού προϒπόρχαν ςτο χώρο του ςημερινοϑ ϐπωσ αποδεικνϑουν
οι αρχαιολογικϋσ αναςκαφϋσ. Ο ναϐσ απϐ το 1585 μϋχρι την απελευθϋρωςη
τησ πϐλεωσ απϐ τον τουρκικϐ ζυγϐ το 1912 μετατρϊπηκε ςε τζαμύ και ϋπαθε
πολλϋσ καταςτροφϋσ ιδύωσ ςτον εςωτερικϐ του διϊκοςμο.

Έχει πολλϋσ ομοιϐτητεσ με τον ομώνυμο ναϐ τησ Κωνςταντινοϑπολησ. Ο
ρυθμϐσ του ναοϑ ςημαδεϑει μια μεταβατικό περύοδο απϐ τη βαςιλικό με
τροϑλο ςε ςταυροειδό ναϐ με τροϑλο. Έχει δηλαδό τον κυρύωσ ναϐ τετρϊγωνο
αλλϊ με την προςθόκη του τροϑλου παρουςιϊζει το ςϑςτημα τησ τρουλωτόσ
εκκληςύασ ςε ςχόμα ςταυροϑ.

Ο ναϐσ τησ Αγύασ οφύασ διαθϋτει ϋνα μεγϊλο αριθμϐ απϐ μωςαώκϊ και
τοιχογραφύεσ απϐ την Βυζαντινό εποχό και ϋνα εκπληκτικϐ ιερϐ.









ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΣΟΤ



Η εκκληςύα τησ Αχειροποιήτου (Ελληνιςτικό Κοινό: 
(Παναγύα) Ἀχειροπούητοσ) εύναι παλαιοχριςτιανικό βαςιλικό τησ 
Θεςςαλονύκησ, ςωζϐμενη ςόμερα ςτην ύδια μορφό που καταςκευϊςτηκε 
τον 5ο αιώνα - γεγονϐσ που την καθιςτϊ μοναδικό ςτην 
ανατολικό Μεςϐγειο. Βρύςκεται ςτην οδϐ Αγίασ Σοφίασ, απϋναντι απϐ 
την πλατεύα Μακεδονομϊχων και η ύδρυςό τησ τοποθετεύται ςτην 
περύοδο 450-475. Εύναι αφιερωμϋνη ςτη Θεοτϐκο και η ονομαςύα τησ 
οφεύλεται ςτην "αχειροπούητη" λατρευτικό εικϐνα τησ Θεοτόκου 
δεομένησ που βριςκϐταν ςτο ναϐ. Ο ναϐσ τησ Αχειροποιότου ανόκει ςτον 
αρχιτεκτονικϐ τϑπο τησ παλαιοχριςτιανικό τρύκλιτησ  ξυλϐςτεγησ 
βαςιλικόσ με υπερώα, η οπούα καταλόγει ςτα ανατολικϊ ςε ημικυκλικό 
αψύδα. Έχει μόκοσ 51,90 μ. και πλϊτοσ 30,80 μ. και εύναι κτιςμϋνοσ με 
την κλαςςικό παλαιοχριςτιανικό τοιχοποιύα ςτην οπούα ζώνεσ λιθοδομόσ 
εναλλϊςςονται με ζώνεσ πλινθοδομόσ. Δϑο κιονοςτοιχύεσ, με 12 κύονεσ η 
καθεμύα, διαιροϑν το ναϐ ςε τρύα κλύτη Σο κεντρικϐ κλύτοσ, που απολόγει 
ανατολικϊ ςτο ιερϐ βόμα, ϋχει πλϊτοσ 14,20 μ. ενώ τα πλϊγια κλύτη ϋχουν 
πλϊτοσ 6,20 - 6,30 μ. 









Σο βϐρειο κλύτοσ επικοινωνεύ ανατολικϊ με κτύςμα που ϋγινε παρεκκλόςι ςτα 
μεςοβυζαντινϊ χρϐνια και ςόμερα τιμϊται ςτο ϐνομα τησ Αγύασ Ειρόνησ. τον 
νϐτιο εξωτερικϐ τούχο, η κεντρικό θϑρα ειςϐδου φϋρει μνημειώδεσ πρϐπυλο, που 
δεύχνει την επικοινωνύα του ναοϑ με την πιο ςημαντικό οδικό αρτηρύα τησ αρχαύασ 
πϐλησ, τη Λεωφόρο. Προςκολλημϋνο ςτη νϐτια πλευρϊ του ναοϑ ςώζεται ϋνα 
πρϐςκτιςμα που θεωρεύται το βαπτιςτόριο τησ βαςιλικόσ κατϊ μύα ϊποψη και 
κατϊ μύα ϊλλη το αρχικϐ διακονικϐ του ναοϑ. ε ϐλο το πλϊτοσ του ναοϑ ςτα 
δυτικϊ υπϊρχει νϊρθηκασ απϐ ϐπου ειςϋρχεται κανεύσ ςτον κυρύωσ ναϐ μϋςα απϐ 
ϋνα πολυτελϋσ τρύβηλο με κύονεσ απϐ πρϊςινο θεςςαλικϐ μϊρμαρο.
Άποψη απϐ τα νϐτια. ε πρώτο πλϊνο το πρϐπυλο που ςυνϋδεε το ναϐ με τη 
"Λεωφϐρο". Εικϊζεται ϐτι το αύθριο τησ Αχειροποιότου βριςκϐταν ςτο νϐτιο 
τμόμα του ναοϑ και ϐχι ςτο δυτικϐ ϐπωσ ςτισ υπϐλοιπεσ βαςιλικϋσ.
Η ςτϋγη του ναοϑ εύναι δικλινόσ ςτο κεντρικϐ κλύτοσ και χαμηλϐτερη ςτα πλϊγια 
κλύτη. Αρχικϊ η κεντρικό ςτϋγη όταν ψηλϐτερη καθώσ υπόρχε ϋνα υπερυψωμϋνο 
τμόμα του κεντρικοϑ κλύτουσ που λειτουργοϑςε ωσ φωταγωγϐσ, αλλϊ και το 
δυτικϐ υπερώο, κϊνοντασ τον εξωτερικϐ ϐγκο του ναοϑ να φαύνεται ακϐμη πιο 
βαρϑσ. Σο μνημεύο υπϋςτη αρχιτεκτονικϋσ επεμβϊςεισ τον 7ο αιώνα και ςτη 
ςυνϋχεια τον 14ο-15ο αιώνα, καθώσ και αναςτηλωτικϋσ εργαςύεσ μετϊ τουσ 
ςειςμοϑσ του 1978.



ΡΟΣΟΝΣΑ



H Ροτόντα εύναι κτύςμα το οπούο προοριζϐταν για μαυςωλεύο του Γαλϋριου. 
Λϐγω τησ μη χρόςησ του αργϐτερα μετατρϊπηκε ςε χριςτιανικϐ ναϐ του Αγύου 
Γεωργύου και ςυμπεριλόφθηκε ςτα Παλαιοχριςτιανικϊ και Βυζαντινϊ μνημεύα 
τησ Θεςςαλονύκησ ωσ Μνημεύο Παγκϐςμιασ Πολιτιςτικόσ 
Κληρονομιϊσ τησ ΟΤΝΕΚΟ. Πρϐκειται για θολωτϐ ςτρογγυλϐ κτύςμα του 
4ου αιώνα, ϐμοιο με το Πϊνθεον ςτη Ρώμη. Κτύςτηκε ςτα χρϐνια του 
Καύςαρα Γαλϋριου γϑρω ςτο 304 μ.Φ. ενώ προοριζϐταν ωσ ναϐσ του Δύα ό 
των Καβεύρων, ό ωσ Μαυςωλεύο του Γαλϋριου. Ωςτϐςο, εξαιτύασ του θανϊτου 
του Γαλϋριου το 311 μ.Φ., η Ροτϐντα ϋμεινε κενό χωρύσ χρόςη.



Ωσ χριςτιανικϐσ ναϐσ ιδρϑθηκε αφϐτου ςτη Θεςςαλονύκη επικρϊτηςε ο Φριςτιανιςμϐσ, 
και ςυγκεκριμϋνα ςτα τϋλη του 4ου αιώνα, την εποχό του Θεοδϐςιου Α'. Νομύζεται ϐτι ο 
αρχικϐσ του ςκοπϐσ όταν για να χρηςιμεϑςει ωσ βαπτιςτόριο των Φριςτιανών ςτην 
Θεςςαλονύκη. Οι αγιογραφύεσ εύναι απϐ τισ αρχϋσ του 5ου αιώνα, διϐτι οι εικονιζϐμενοι 
ϊγιοι μαρτϑρηςαν ϐλοι μϋχρι τησ εποχόσ του Διοκλητιανοϑ και του Μαξιμιανοϑ. Οι 
αγιογραφύεσ διαςώζονται ςόμερα μϐνο κϊτω απϐ τον θϐλο, ενώ οι υπϐλοιπεσ 
καταςτρϊφηκαν ϐταν ο ναϐσ μεταβλόθηκε απϐ τουσ Σοϑρκουσ ςε μωαμεθανικϐ τϋμενοσ 
απϐ τον εϏχη ουλεώμϊν Φορτατζό Εφϋντη το 1590. Σϐτε ϋγινε και η προςθόκη του 
μιναρϋ.
Ροτϐντα ονομϊςτηκε απϐ το κυκλικϐ τησ ςχόμα, ενώ το ϐνομα Άγιοσ Γεώργιοσ πόρε 
απϐ το γειτονικϐ ομώνυμο εκκληςϊκι. όμερα λειτουργεύ ωσ μουςεύο.









ΒΤΖΑΝΣΙΝΟ ΜΟΤΕΙΟ







ΒΤΖΑΝΣΙΝΟ ΜΟΤΕΙΟ
 Σο Μουςείο Βυζαντινού Πολιτιςμού εύναι μουςεύο 

που βρύςκεται ςτη Λεωφϐρο τρατοϑ, απϋναντι απϐ το 
Πεδύον του Άρεωσ, ςτη Θεςςαλονύκη. Αποτελεύ ειδικό 
περιφερειακό μονϊδα[ του Τπουργεύου Πολιτιςμοϑ. Απϐ 
την ϋναρξη λειτουργύασ του Μουςεύου, το1994, 
εκδύδεται περιοδικϐ, το πρώτο ςτο εύδοσ του που 
δημιουργόθηκε απϐ ελληνικϐ κρατικϐ μουςεύο. Οι 11 
αύθουςεσ του μουςεύου ϊνοιξαν ςταδιακϊ ωσ 
το 2004. Σο 2005, το μουςεύο τιμόθηκε με το «Βραβεύο 
Μουςεύου» του υμβουλύου τησ Ευρώπησ.







Η πρώτη ϋκθεςη αυτό ϋχει θϋμα τον παλαιοχριςτιανικϐ ναϐ, δηλαδό την 
αρχιτεκτονικό και τη διακϐςμηςη των εκκληςιών τουσ πρώτουσ αιώνεσ του 
Φριςτιανιςμοϑ. Η δεϑτερη ϋκθεςη τιτλοφορεύται "Παλαιοχριςτιανικό πϐλη και 
κατοικύα". Παρουςιϊζονται ϐψεισ τησ οικονομικόσ ζωόσ, τησ κατοικύασ και του 
εξοπλιςμοϑ τησ, ϐπωσ επύςησ η οικοτεχνύα και ςτοιχεύα για την ϋνδυςη και τη 
διατροφό .την τρύτη ϋκθεςη γύνεται αναπαρϊςταςη των παλαιοχριςτιανικών 
νεκροταφεύων και αναδεικνϑεται η ταφικό αρχιτεκτονικό και ζωγραφικό. Ο 
επιςκϋπτησ επύςησ βλϋπει κοςμόματα και αγγεύα απϐ αναςκαφϋσ που ϋγιναν ςε 
τϊφουσ.
την επϐμενη αύθουςα παρουςιϊζονται πληροφορύεσ για θϋματα ϐπωσ ο μοναχιςμϐσ, 
η Εικονομαχύα, η δρϊςη του Κϑριλλου και του Μεθϐδιου και τα ϐμοια.
Οι δϑο επϐμενεσ αύθουςεσ εύναι αφιερωμϋνεσ ςτουσ Βυζαντινοϑσ Αυτοκρϊτορεσ και 
την καθημερινό ζωό ςε ϋνα κϊςτρο κατϊ τα βυζαντινϊ χρϐνια. τισ δϑο τελευταύεσ 
αύθουςεσ φιλοξενοϑνται οι ςυλλογϋσ Δημητρύου Οικονομοποϑλου (με εικϐνεσ του 
14ου-18ου αιώνα) και Ντϐρησ Παπαςτρϊτου με πολλϊ θρηςκευτικϊ χαρακτικϊ και 
ςταυροϑσ.







Η ύδρυςη του Μουςεύου αποφαςύςτηκε πολϑ νωρύσ, το 1913 , ϋνα μϐλισ χρϐνο μετϊ την 
απελευθϋρωςη τησ Θεςςαλονύκησ. Σο ςχετικϐ διϊταγμα του Γενικοϑ Διοικητό 
Μακεδονύασ τϋφανου Δραγοϑμη ϋκανε λϐγο για ύδρυςη "Κεντρικοϑ Βυζαντινοϑ 
Μουςεύου".
Αρχικϊ προτϊθηκε να ςτεγαςτεύ ςτη Μονό Αχειροποιότου, η απϐφαςη αυτό, ϐμωσ, 
δεν υλοποιόθηκε και το 1917 ωσ Μακεδονικϐ μουςεύο ορύςτηκε η Ροτϐντα. Εξϊλλου, 
για λϐγουσ αςφαλεύασ τα αρχαύα τησ Θεςςαλονύκησ μεταφϋρθηκαν ςτην Αθόνα ςτο 
Φριςτιανικϐ και Βυζαντινϐ Μουςεύο. Σελικϊ εντϊχθηκαν ςτη ςυλλογό του Βυζαντινοϑ 
Μουςεύου τησ Αθόνασ.
Αρκετϋσ δεκαετύεσ αργϐτερα, επανόλθε το θϋμα με την ύδρυςη Βυζαντινοϑ Μουςεύου 
ςτη ςυμπρωτεϑουςα. Σον ςχετικϐ αρχιτεκτονικϐ διαγωνιςμϐ κϋρδιςε ο Κυριϊκοσ 
Κρϐκοσ. Σο κτόριο θεμελιώθηκε το 1989 και τα εγκαύνια ϋγιναν ςτισ 11 
επτεμβρύου του 1994.
Λύγουσ μόνεσ προτοϑ εγκαινιαςτεύ το μουςεύο, μεταφϋρθηκαν απϐ 
την Αθόνα ςτη Θεςςαλονύκη οι αρχαιϐτητεσ που όταν εκεύ απϐ το 1916, μϋροσ των 
οπούων παρουςιϊςτηκε ςτην ϋκθεςη «Βυζαντινού θηςαυρού τησ Θεςςαλονύκησ. Σο 
ταξύδι τησ επιςτροφόσ».




