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Πξόινγνο 

Σν παξφλ έληππν απνηειεί απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ 
Γεληθνχ Λπθείνπ Παξακπζηάο Θεζπξσηίαο, ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο θαηά ηε ζρνιηθή πεξίνδν 2013 - 2014 θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην 
Ννέκβξην ηνπ 2013 κέρξη ην Μάην ηνπ 2014 κε ην εμήο ζέκα: «Θεσσαλονίκη: 
τα αρταία, παλαιοτριστιανικά και βσζαντινά μνημεία της». Γηα ηελ εμέιημε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε έμη νκάδεο, νη νπνίεο 
κπνξνχζαλ λα δνπιεχνπλ αλεμάξηεηα αιιά ζε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία 
κεηαμχ ηνπο. Κάζε νκάδα αλέιαβε λα δηεθπεξαηψζεη έλα επηκέξνπο ζέκα θαη 
λα ην εληάμεη ηειηθά ζην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο. 

Οη αληίζηνηρεο νκάδεο κε ηα επηκέξνπο ζέκαηα είλαη: 

1ε νκάδα:  πξνϊζηνξηθή επνρή - ειιεληζηηθά ρξόληα 

Λψιε Βεαηξίθε, Παπαγεσξγίνπ Βαγηνχια, Κεθαιά Νηθνιέηα, Καξξά 
Φξεηδεξίθε, Καινγήξνπ ηεθαλία, Γεκεηξίνπ Μαξηάλλα 

2ε νκάδα: ξωκαϊθή επνρή      

Λνχηζεο Αιέμαλδξνο, Ληφιηνο Βαγγέιεο, Μπνιφηζε Υξηζηίλα, Πάθνπ Υξηζηίλα, 
Κπξηάθε  Αιίθε, Σξηάληε Αγγειηθή 

3ε νκάδα: Γαιεξηαλό ζπγθξόηεκα – Αξραηνινγηθό Μνπζείν 

Νηειίκπαζε Λνπτδα, Αιεμνπνχινπ Ραθαέια, Πέηζηνπ Βηθηψξηα, Κσζηάθε 
ηξαηνχια, Παπαδέιιε νθία, Σζηψηα σηεξία 

4ε νκάδα: ηα ηείρε ηεο Θεζζαινλίθεο – βπδαληηλνί λανί 

Σδάθνο Υξήζηνο, Γήκνπ Εσή, Μψθνπ Γεσξγία, Μπάκπα Μαξία, Σζίιεο  
Άγγεινο 

5ε νκάδα: βπδαληηλνί λανί – Μνπζείν βπδαληηλνύ πνιηηηζκνύ 

Εαραξηάο Γηψξγνο, Λάκπξνπ Μάξηνο, Γθάηδηαο Αδξηαλφο, Σζίπεο Κσλ\λνο, 
Καίζαξε Λάνπξα, Μάζηνξα Ξέληα 

6ε νκάδα: κεηαβπδαληηλνί λανί 

Αζαλαζίνπ Αιεμάλδξα, Ληάκα Ησάλλα, Φηιίππνπ Μαηίλα, Υαληδάξα Μάγδα, 
νπιάθεο Βαγγέιεο, Παπαζηαχξνπ Πεξηθιήο 
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Σν ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιέρζεθε απφ ηνπο καζεηέο ηεο Β΄ 
ηάμεο, ηελ ππεχζπλε θαζεγήηξηα, ηηο θαζεγήηξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη 
έθξηλαλ φηη είλαη ελδηαθέξνλ γηαηί αθνξά ζην ηζηνξηθφ παξειζφλ ηεο ρψξαο 
καο θαη ηα κλεκεία ηνπ βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ. 

Πεγή αθφξκεζεο γηα ηελ ελαζρφιεζή καο κε ην ζέκα ήηαλ αθελφο ην 
κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ζηελ Β΄ Λπθείνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηε ξσκατθή θαη 
βπδαληηλή ηζηνξία, αθεηέξνπ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ φπνπ θαη 
αληιήζακε πινχζην πιηθφ. 

Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ήηαλ: 

1. Να ζπλεξγαζηνχλ νη καζεηέο κεηαμχ ηνπο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ελφο 
θνηλνχ ζηφρνπ. 

2. Να αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο ρσξίο ηελ άκεζε θαζνδήγεζε ησλ 
θαζεγεηψλ. 

3. Να νδεγεζνχλ νη καζεηέο ζηε βαζχηεξε γλσξηκία κε ηελ πνιηηηζηηθή 
θιεξνλνκηά ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο κέζα απφ ηε βησκαηηθή 
δηαδηθαζία. 

4. Να κειεηήζνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ Διιεληζκνχ θαη ηνπ Υξηζηηαληζκνχ 
ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηεο πφιεο. 

5. Να ζαπκάζνπλ έξγα ηέρλεο κε ηεξάζηηα ηζηνξηθή θαη αξραηνινγηθή αμία, 
παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλε. 

6. Να βηψζνπλ φια ηα παξαπάλσ κε ηελ επίζθεςε ζηνπο αληίζηνηρνπο 
ηφπνπο (κλεκεία – κνπζεία). 

7. Να αζθεζνχλ ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη λα θαιιηεξγεζεί ε ζπλεξγαζία. 
8. Να ληψζνπλ ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη λα ςπραγσγεζνχλ. 

 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζακε ηξηήκεξε εθδξνκή 
ζηε Θεζζαινλίθε γηα λα επηζθεθηνχκε θαη λα ζαπκάζνπκε απφ θνληά ηα 
κλεκεία, ηνπο λανχο θαη ηα κνπζεία ηεο πφιεο. 

Δπραξηζηνχκε ζεξκά ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Βπδαληηλνχ Μνπζείνπ αιιά 
θαη ηνπ Λεπθνχ Πχξγνπ πνπ καο μελάγεζαλ ζηνπο θξνληηζκέλνπο ρψξνπο 
ηνπο θαη καο παξνπζίαζαλ ηα πινχζηα εθζέκαηα, θαζψο θαη ηνπο θνξείο ησλ 
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο θαη ηελ 
θαζνδήγεζή ηνπο. 

Σν πξφγξακκα αλέιαβε ε θαζεγήηξηα Καθηψξε Βαζηιηθή  ΠΔ09 θαη 
ζπκκεηέρνπλ νη θαζεγήηξηεο: Γθαξηδνλίθα Ηθηγέλεηα ΠΔ01, Σζνπθαλέιε 
Μαξηάλζε ΠΔ06, Απγέξε Αλαζηαζία ΠΔ02 
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ύληνκε ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο 

Ζ Θεζζαινλίθε ηδξχζεθε απφ ην ζηξαηεγφ Κάζζαλδξν ην 316 κε 315 π. Υ. 

Ο Κάζζαλδξνο γηα λα κπνξέζεη λα δηεθδηθήζεη ην ζξφλν ηεο Μαθεδνλίαο, 

παληξεχηεθε ηελ εηεξνζαιή αδειθή ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ηε Θεζζαινλίθε, 

πξνο ηηκήλ ηεο νπνίαο ίδξπζε ηελ πφιε ζπλελψλνληαο 26 πνιίρλεο (νηθηζκνί), 

πνπ βξίζθνληαλ γχξσ απφ ην Θεξκατθφ θφιπν. Σν 168 π. Υ νη Ρσκαίνη 

ππέηαμαλ ην Μαθεδνληθφ θξάηνο. ηα ηέιε ηνπ 3νπ ή αξρέο ηνπ 4νπ αη. κ. Υ. ν 

Ρσκαίνο απηνθξάηνξαο Γαιέξηνο νηθνδφκεζε ην Γαιεξηαλφ ζπγθξφηεκα 

(Αλάθηνξα, Αςίδα Γαιέξηνπ (Κακάξα), Ρνηφληα. Σν  390 κ. Υ. ζπλέβε έλα 

ζιηβεξφ γεγνλφο, ε εμέγεξζε θαη ζθαγή ησλ Θεζζαινληθέσλ ζηνλ Ηππφδξνκν 

ηεο πφιεο απφ ηνλ απηνθξάηνξα Θενδφζην. ηα ηέιε ηνπ 4νπ κε αξρέο ηνπ 5νπ 

αη. αλνηθνδνκήζεθε ην θχξην ζψκα ησλ ηεηρψλ ηεο πφιεο.  

Σν 1204 πέξαζε ζηελ θπξηαξρία ησλ ηαπξνθφξσλ θη έγηλε πξσηεχνπζα 

ηνπ θξαγθηθνχ βαζηιείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν 1261 εληάρζεθε θαη πάιη ζηελ 

επαληδξπκέλε βπδαληηλή απηνθξαηνξία. Ο 14νο αη. ραξαθηεξίδεηαη σο ν «ρξπζφο 

αηψλαο» ηεο Θεζζαινλίθεο γηαηί θαηαζθεπάζηεθαλ κεξηθά απφ ηα σξαηφηεξα 

βπδαληηλά κλεκεία ηεο. ηα 1430 κ. Υ. έγηλε ε άισζε ηεο πφιεο απφ ηνπο 

Σνχξθνπο κε ηνλ ζνπιηάλν Μνπξάη Β΄. ηηο 26 Οθησβξίνπ 1912 ν ειιεληθφο 

ζηξαηφο απειεπζεξψλεη ηε Θεζζαινλίθε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
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ΠΡΟΗΣΟΡΗΚΖ ΔΠΟΥΖ 

Ο ινθίζθνο ηεο Σνύκπαο 

Δίλαη ν ιφθνο πνπ βξίζθεηαη βνξεηνδπηηθά ηεο πεξηνρήο ηεο Σνχκπαο, 

απ' φπνπ θαη πήξε θαη ην φλνκά ηεο, ζηα φξηά ηεο κε ηελ δεκνηηθή ελφηεηα ηεο 

Σξηαλδξίαο θαη δίπια απφ ην νκψλπκν ξέκα ηεο. Ο ιφθνο ηεο Σνχκπαο 

απνηειεί αξραηνινγηθφ ρψξν θαζψο νη αξραηνινγηθέο έξεπλεο πνπ άξρηζαλ ην 

1984 θαη ζπλερίδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα απνθάιπςε έλα κηα πεξηνρή πνπ 

απνηειεί ηνχκπα πνιιψλ θάζεσλ νηθνδφκεζεο. Ο ιφθνο ηεο Σνχκπαο είλαη ε 

κεγαιχηεξε ζέζε ηεο επνρήο ηνπ ραιθνχ ζην ζεκείν απηφ ηνπ Θεξκατθνχ 

θφιπνπ, φπνπ αξγφηεξα ηδξχζεθε ε πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη 

πιαηζησλφηαλ απφ κηθξφηεξεο ζέζεηο. Ο γήινθνο ηεο Σνχκπαο έρεη ζήκεξα 

χςνο 23 κέηξα θαη εκβαδφλ πεξίπνπ 30 ζηξέκκαηα. Με βάζε ηε κέρξη ζήκεξα 

έξεπλα, γλσξίδνπκε φηη ε αξραηφηεξε θάζε ηνπ νηθηζκνχ ηνπνζεηείηαη ζην 

ηέινο ηεο πξψηκεο επνρήο ηνπ ραιθνχ (πεξίπνπ ζηα 2200 π. Υ), ελψ ε ζέζε 

εγθαηαιείθζεθε νξηζηηθά φηαλ ηδξχζεθε ε πφιε απφ ηνλ Κάζζαλδξν. ηελ 

χζηεξε απνρή ηνπ ραιθνχ (1400-1100 π. Υ) θαηαζθεπάδνληαη κεγάινη ηνίρνη 

απφ πιίζηα θαη πέηξεο πνπ πεξηηξέρνπλ ηνλ νηθηζκφ. Δίραλ ίζσο νρπξσκαηηθφ 

πξννξηζκφ, αιιά επίζεο δεκηνπξγνχζαλ επίπεδνπο ρψξνπο ζηελ έληνλε 

θιίζε ηεο πιαγηάο θαη εμαζθάιηδαλ ηελ πξφζβαζε πξνο ηα ζπίηηα ηεο 

θνξπθήο. Αλακθίβνια φκσο αληηπξνζψπεπαλ έλα κεγάιν έξγν, ε θαηαζθεπή 

ηνπ νπνίνπ απαηηνχζε ηελ θηλεηνπνίεζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ αλζξψπσλ. 

ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ ν νηθηζκφο ήηαλ νξγαλσκέλνο ζε νηθνδνκηθά 

ηεηξάγσλα πνπ ηα ρψξηδαλ ζηελνί δξφκνη. Σν ζεκαληηθφηεξν ζπγθξφηεκα 

δσκαηίσλ παξνπζηάδεηαη ζε ρσξηζηή πξνζήθε. Δπίζεο, ζε εηδηθή πξνζήθε 

παξνπζηάδνληαη ηα εξγαιεία θάζε είδνπο. 

Ζ θνηλφηεηα ηεο Σνχκπαο δηαηεξεί θάπνηεο επαθέο κε ηα δίθηπα 

αληαιιαγψλ πνπ θηλνχληαη ζην βφξεην Αηγαίν θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ 

Βαιθαλίσλ. Με ην ηέινο ηεο επνρήο ζηνπ ζηδήξνπ (1050 π. Υ θαη κεηά) θακία 

δηαθνπή δελ είλαη νξαηή ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο ηεο Σνχκπαο. Αληίζεηα ν 

νηθηζκφο κεγαιψλεη ζεκαληηθά θαη επεθηείλεηαη πιένλ θαη γχξσ απφ ηελ βάζε 

ηνπ πξντζηνξηθνχ ππξήλα. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, νη επηθνηλσλίεο κε ηηο 

πεξηνρέο ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ εληζρχνληαη. Ζ νξηζηηθή δηαθνπή ζηελ 

άλζηζε ηνπ νηθηζκνχ ζα έξζεη αξθεηνχο αηψλεο αξγφηεξα, ζην ηέινο ηεο 
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θιαζζηθήο επνρήο, φηαλ ηδξχεηαη πην δπηηθά θαη πάλσ ζηελ ζάιαζζα, ε πφιε 

ηεο Θεζζαινλίθεο ( 324 π. Υ.)  

Πξνϊζηνξηθόο νηθηζκόο ζηελ Σνύκπα Θεζζαινλίθεο 

Μηα «πνιπθαηνηθία» ειηθίαο 3.200 ρξφλσλ, απνθάιπςε ζε αλαζθαθέο 

ζηελ Σνχκπα Θεζζαινλίθεο, ν θαζεγεηήο Πξντζηνξηθήο Αξραηνινγίαο ηνπ 

ΑΠΘ, ηέιηνο Αλδξένπ. Πξφθεηηαη γηα ηξία κεγάια θηίξηα -κέρξη 200 ηκ - 

ρηηζκέλα κε πιηζηά, κε πνιιά δσκάηηα θαη ζηελνχο δξφκνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη θάηνηθνη γηα λα θπθινθνξήζνπλ ζηελ θνξπθή ηεο 

Σνχκπαο.  

Οη αλαζθαθέο ζπλερίζηεθαλ θέηνο κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηεξεχλεζεο δχν ζπγθξνηεκάησλ 

πνπ απφ ην 2006 έρνπλ πξνζθέξεη 

ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηε δσή ησλ 

αλζξψπσλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

κεηέπεηηα Θεζζαινλίθεο πξηλ απφ 

3200 ρξφληα, ζην ηέινο ηεο 

Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ θαη 

ζηελ αξρή ηεο Πξψηκεο Δπνρή 

ηδήξνπ. Σν 2009 ε αλαζθαθή επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

πεξηφδνπ ηνπ νηθηζκνχ, πνπ αλήθεη ζηελ πεξίνδν γχξσ ζην 1200 π. Υ. 

ην λνηηφηεξν απφ ηα ηξία θηίξηα, απνθαιχθηεθε έλα απφ ηα δσκάηηα 

ησλ απνζεθψλ κε δχν θαηαζθεπέο κνλαδηθέο κέρξη ηψξα ζηνλ νηθηζκφ: κία 

κεγάιε ππέξγεηα θπθιηθή απνζεθεπηηθή θαηαζθεπή απφ σκφ πειφ γηα ηελ 

απνζήθεπζε θαξπψλ θαη δίπια ηεο κηα ππεξπςσκέλε βνεζεηηθή πιαηθφξκα, 

πνπ δηεπθφιπλε ηηο εξγαζίεο ηεο απνζήθεπζεο.  

ε άιια δσκάηηα ηνπ ίδηνπ θηηξίνπ εληνπίζηεθαλ εζηίεο, έλα θνπξλάθη 

γεκάην ζηάρηεο θαη θακέλνπο ζπφξνπο, κία ιίζηλε πιαηθφξκα καδί κε ηα 

εξγαιεία (κπιφπεηξεο, αμίλεο θαη πειέθεηο, ιίζηλεο ιεπίδεο, μέζηξα, πθαληηθά 

βάξε θ. ά) θαη ηα δνρεία πνπ ρξεζίκεπαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ηξνθήο θαη 

γηα πνηθίιεο νηθνηερληθέο θαη εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε πθαληηθή, 

ε θαηεξγαζία ησλ κεηάιισλ, ε επεμεξγαζία δεξκάησλ θ.ά.  

http://static-enet.toolip.gr/resources/2010-03/3tafh-teloys-12-px-ai-thumb-
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Κάπνηα δσκάηηα ήηαλ ζηξσκέλα κε ραιηά απφ θπηηθέο ίλεο. Οη δξφκνη 

φκσο ήηαλ γεκάηνη απφ ηα ζθνππίδηα πνπ νη θάηνηθνη πεηνχζαλ φηαλ 

θαζάξηδαλ ηα δσκάηηα θαη ηα ηδάθηα ηνπο. Σα νηθφζηηα δψα ηα θξαηνχζαλ 

εθηφο, ζε εηδηθνχο ρψξνπο ή ζηα ρσξάθηα.  

Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ηειεπηαίαο αλαζθαθήο ήηαλ ν κεγάινο 

αξηζκφο ησλ ηαθψλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηηο απιέο θαη ηνπο δξφκνπο ηνπ 

νηθηζκνχ. Έηζη καδί κε παιηφηεξα επξήκαηα ε Σνχκπα Θεζζαινλίθεο αξηζκεί 

πεξίπνπ 17 ηαθέο ελψ αξθεηά είλαη θαη ηα δηάζπαξηα αλζξψπηλα νζηά, ηα 

νπνία είραλ κεηαθεξζεί απφ ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε καδί κε ρψκα θαηά ηε 

δηάξθεηα θάπνησλ ηζνπεδψζεσλ θαη ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ πνπ ήηαλ 

ζπλεζηζκέλεο ζηνλ νηθηζκφ. Σν ζχλνιν απηφ είλαη κνλαδηθφ γηα ηελ πεξίνδν 

ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη ην κφλν πνπ 

καο δίλεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θάηνηθνη 

κεηαρεηξίδνληαλ ηνπο λεθξνχο ηνπο ηελ επνρή απηή. Απηή ηε ζηηγκή ινηπφλ νη 

ελδείμεηο πνπ έρνπκε, δείρλνπλ φηη ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν νη θάηνηθνη ηεο 

πεξηνρήο δελ έζαβαλ ηνπο λεθξνχο ηνπο ζε νξγαλσκέλα λεθξνηαθεία αιιά 

ζπρλά πξνηηκνχζαλ λα ηνπο ζάβνπλ θνληά ζηα ζπίηηα.  

 

Καξακπνπξλάθη  

Καξακπνπξλάθη ή Μηθξό Καξακπνπξλνύ ή Μηθξό Έκβνιν 

νλνκάδεηαη έλα αθξσηήξην πνπ βξίζθεηαη ζηελ Καιακαξηά ηεο Θεζζαινλίθεο. 

ηελ ηνπνζεζία γίλνληαη αλαζθαθέο ζε πξντζηνξηθφ νηθηζκφ απφ ην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην. Έρεη αλαθεξζεί θαη ζε γλσζηφ ηξαγνχδη ηνπ 

Βαζίιε Σζηηζάλε πνπ κηιάεη γηα ηελ πεξηνρή Μπαμέ Σζηθιίθ. 

To Καξακπνπξλάθη αλαθεξχρζεθε αξραηνινγηθφο ρψξνο απφ ην 1989. 

To 1993 ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ην ραξαθηήξηζε πεξηνρή ηδηαίηεξνπ 

θπζηθνχ θάιινπο. 

Έλα εκπνξηθφ, νηθνλνκηθφ θαη λαπηηιηαθφ θέληξν ησλ αξρατθψλ θαη ησλ 

θιαζηθψλ ρξφλσλ έξρεηαη ζην θσο ζην αθξσηήξην ηεο πφιεο. Όιε ε πεξηνρή 

γχξσ απφ ην Κπβεξλείν, κέζα θαη έμσ απφ ηε ζάιαζζα, εκθαλίδεη κεγάιν 

αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ. 
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ΔΛΛΖΝΗΣΗΚΖ ΔΠΟΥΖ 

Σν αξαπείν 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηεξά ηεο πφιεο ήηαλ ην αξαπείν, λαφο ηνπ 

ζενχ άξαπε αιιά θαη άιισλ αηγππηηαθψλ ζενηήησλ, φπσο ηεο Ίζηδαο, ηνπ 

Όζηξε θαη ηνπ Αξπνθξάηε. Δξείπηα ηνπ ηεξνχ πνπ γλψξηζε κεγάιε αθκή απφ 

ηνλ 3ν αη. π. Υ. εληνπίζηεθαλ ζηα ΝΓ ηεο Αξραίαο Αγνξάο. ηνλ ίδην ρψξν 

βξέζεθε επηγξαθή – «Γηάγξακκα» - ηνπ βαζηιηά Φηιίππνπ Δ΄ πνπ 

ρξνλνινγείηαη ην 187 π. Υ. θαη κε ην νπνίν ν βαζηιηάο πήξε πξνζηαηεπηηθά 

κέηξα γηα ην ηεξφ. Απφ ην ρψξν ηνπ ηεξνχ πξνέξρνληαη αξθεηέο επηγξαθέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξαπε θαη ζηελ Ίζηδα θαζψο θαη αλάγιπθα 

αθηεξσκέλα ζηηο ίδηεο ζεφηεηεο. 

Πιαηεία Γηνηθεηεξίνπ 

  

Ζ Πιαηεία Γηνηθεηεξίνπ 

βξίζθεηαη ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη είλαη κηα απφ ηηο 

11 πιαηείεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ κεηά 

ην 1917 κε ζπγθεθξηκέλν νξγαλσηηθφ 

ξφιν ζην δίθηπν ησλ πνιενδνκηθψλ 

ραξάμεσλ ηεο πφιεο. Βξίζθεηαη 

κπξνζηά ζην θηίξην ηνπ Γηνηθεηεξίνπ 

θαη ζπληζηά εζηηαθφ ζεκείν απφ ην νπνίν μεθηλνχλ αθηηλσηά 10 δξφκνη 

Ζ δηακφξθσζε ηεο πιαηείαο κε ηε κνξθή πνπ είρε σο ηελ έλαξμε ηνπ 

αλαζθαθηθνχ έξγνπ αλάγεηαη ζηε δεχηεξε κεζνπνιεκηθή δεθαεηία. Απνηέιεζε 

ηελ κνλαδηθή αξρηηεθηνλεκέλε πιαηεία ηεο Θεζζαινλίθεο ζε επίπεδν 

αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη κε ηε κλεκεηαθή κνξθή ηεο εηζήγαγε ζηελ 

πφιε ηελ ηηαιηθή εθδνρή ηνπ Art Deco. 

ηελ πιαηεία Γηνηθεηεξίνπ απνθαιχθηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ην 

αξραίν δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο πφιεο κε δεκφζηα θηίξηα, πιαηείεο θαη δξφκνπο. 

Αλάκεζα ηνπο μερσξίδνπλ ηα εξείπηα κεγάινπ ξσκατθνχ νηθνδνκήκαηνο (1νο 

αη. π. Υ.) κε πεξηζηχιην θαη ηνηρνγξαθίεο, ζεκειησκέλνπ πάλσ ζε παιαηφηεξα 

ειιεληζηηθά θηίξηα (ηέιε 4νπ αη. π. Υ., κε αμηφινγα θηλεηά επξήκαηα). 
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Σν δηνηθεηήξην 

  

Σν θηίξην ηνπ 

Γηνηθεηεξίνπ ηεο 

πιαηείαο Γηνηθεηεξίνπ 

αλνηθνδνκήζεθε ην 

1891 απφ ηνλ Ηηαιφ 

αξρηηέθηνλα Βηηαιηάλν 

Πνδέιη πάλσ ζηα 

εξείπηα ησλ Βπδαληηλψλ 

αλαθηφξσλ. Ο ίδηνο έρηηζε θαη άιια θηίξηα ζηελ πφιε (φπσο παιαηά 

Φηινζνθηθή ρνιή, ζηξαηεγείν Γ' ψκαηνο ηξαηνχ θ.α.), εθαξκφδνληαο ηνλ 

ίδην ξπζκφ πνπ ήηαλ έλαο αξκνληθφο ζπλδπαζκφο άιισλ (φπσο πρ. ν 

θιαζηθφο). 

ηελ αξρή, ην θηίξην ήηαλ ην ηξηψξνθν Κνλάθη (=κφληκε θαηνηθία) ηνπ 

Σνχξθνπ πεξηθεξεηάξρε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ιεηηνπξγνχζε σο Σνπξθηθφ 

Γηνηθεηήξην. Παξάιιεια, απνηεινχζε ην θέληξν ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

νζσκαληθνχ θξάηνπο. Δθεί βξήθαλ ηξαγηθφ ζάλαην πνιινί αγσληζηέο ηνπ 

Απειεπζεξσηηθνχ Αγψλα. 

Σν 1907 ζην Γηνηθεηήξην θηινμελήζεθε ε Σνπξθηθή Ννκηθή ρνιή, ελψ 

αξγφηεξα ήηαλ θαη ηφπνο θηινμελίαο ηνπ ζνπιηάλνπ Μερκέη Ρεζάη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο παξακνλήο ηνπ ζηελ πφιε ην 1911. Αθφκε, ζην 

θηίξην απηφ ν Σνχξθνο αξρηζηξάηεγνο ην ειιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ ηνπ 1912, 

Υαζάλ Σαμίλ παζάο, ππέγξαςε ηελ παξάδνζε ηεο Θεζζαινλίθεο, έπεηηα απφ 

ηελ πνιχρξνλε παξακνλή ηεο ζηα ηνπξθηθά ρέξηα, ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ, ζηηο 

26 Οθησβξίνπ ηνπ 1912. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ην θηίξην ζηέγαζε ηεο 

ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηνίθεζεο. Παξά ηε κεγάιε ππξθαγηά ηνπ 1917, ην 

Γηνηθεηήξην δελ ππέζηε θακία πιηθή δεκηά θαη κάιηζηα 38 ρξφληα αξγφηεξα, ην 

1955 πξνζηέζεθε ζην θηίξην θαη έλαο ηέηαξηνο φξνθνο. Γηα πνιιά ρξφληα 

αξγφηεξα ππήξμε ε έδξα ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο- Θξάθεο. πρλά ήηαλ 

ηφπνο έθθξαζεο ηεο ιατθήο νξγήο θαη αγαλάθηεζεο έλαληη ησλ κέηξσλ ηεο 

θπβέξλεζεο. 

ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

βξέζεθαλ αξραηφηεηεο. Αλαζθαθέο απφ ην 1990 σο ην 1999 έθεξαλ ζην θσο 
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θηίξηα δηαθφξσλ επνρψλ, πνπ δείρλνπλ φηη εδψ ππήξρε δηνηθεηηθφ θέληξν απφ 

ηελ ίδξπζε ηεο πφιεο. Απφ ην Γήκν Θεζζαινλίθεο πξνσζείηαη ε θαηαζθεπή 

ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο κε ηαπηφρξνλε αλάδεημε ησλ επξεκάησλ. 

 

Διιεληζηηθό ιηκάλη 

Ζ πφιε ζηνλ κπρφ ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ 

Κάζζαλδξν ην 313 π. Υ. κε ηελ έλσζε κηθξφηεξσλ παιαηφηεξσλ νηθηζκψλ ηεο 

πεξηνρήο. Αλαπηχρζεθε γξήγνξα θαη ην ιηκάλη ηεο ηελ θαηέζηεζε έλα απφ ηα 

ζπνπδαηφηεξα εκπνξηθά θέληξα ηνπ βφξεηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο λφηηαο 

βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ ζηνπο ειιεληζηηθνχο, ηνπο ξσκατθνχο θαη 

βπδαληηλνχο ρξφλνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.archaiologia.gr%2Fblog%2F2012%2F07%2F19%2F%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B7%25CE%25BD%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C-%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25B9-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF-%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25AE%25CE%25BB%2F&ei=KY04U5KILeSt0QXvhYDIDw&usg=AFQjCNGLx0D1sLcsZIvw-mljBxCb4dhDmA&cad=rja
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ΡΧΜΑΗΚΖ ΔΠΟΥΖ 

Αξραία Αγνξά 

Κχξην ζεκείν αλαθνξάο ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο ππήξμε ν ρψξνο 

ηεο Αξραίαο Αγνξάο θαη ζηελ ειιεληζηηθή θαη ζηε ξσκατθή επνρή. Ηδηαίηεξα 

ζηα ρξφληα ησλ Ρσκαίσλ ν ρψξνο ηεο Αγνξάο (Forum) απνηεινχζε ην 

θνηλσληθφ θαη ζξεζθεπηηθφ θέληξν φιεο ηεο πφιεο θαη ην ρψξν φπνπ ππήξραλ 

ηα πην επηβιεηηθά θαη κεγαινπξεπή δεκφζηα θηίξηα.  

    Οη Ρσκαίνη, ιαφο θχξηα πνιεκηθφο, δηαηήξεζαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ 

πνιιά ζηνηρεία απφ ηελ ειιεληθή αξρηηεθηνληθή θαη πνιενδνκία. Όκσο ηα 

έξγα ηνπο δηαθξίλνληαλ θαη γηα ηελ "νξζνγσληζκέλε" εηξνπζθηθή αληίιεςε 

νξγάλσζεο ησλ ρψξσλ, πνπ δίλεη αξρηηεθηνληθέο ιχζεηο ζηα ξσκατθά θηίξηα 

κε πνιπζχλζεηε ιεηηνπξγηθή πνηθηιία.  

    Καηά ηε Ρσκατθή επνρή θαη ηδηαίηεξα ζηνπο φςηκνπο 

απηνθξαηνξηθνχο ρξφλνπο, θπξηαξρνχλ ζηε Θεζζαινλίθε, φπσο άιισζηε θαη 

ζε θάζε ξσκατθή επαξρία, πάγηα ιεηηνπξγηθά θαη κνξθνινγηθά θηηξηαθά 

ζηνηρεία, παξκέλα απφ ην πξφηππν ηεο Ρψκεο.  

    

Κάηνςε ηνπ ρώξνπ ηεο Αξραίαο Αγνξάο όπνπ 

θαίλνληαη ηα κέρξη ζήκεξα απνθαιπθζέληα 

αξραηνινγηθά επξήκαηα. 

Δίλαη θαλεξό πσο ην όιν ζπγθξόηεκα 

επεθηείλεηαη πέξα από ηα όξηα ηεο αλαζθαθήο 

(βνξεηνδπηηθά). 

      

 Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πφιεσλ ήηαλ ε χπαξμε δχν θχξησλ νδηθψλ 

αμφλσλ, θάζεησλ κεηαμχ ηνπο, πνπ είραλ θαηά θαλφλα πξνζαλαηνιηζκφ: 

βνξξάο-λφηνο ν έλαο (cardo) θαη αλαηνιή-δχζε ν άιινο (decumanus). Οη 

δξφκνη απηνί κε αςίδεο, ηφμα, πεξηζηχιηα θαη κε ζηνέο, πνπ δεκηνπξγνχζαλ 

ζπρλά αίζξηα κε αλαβξπηήξηα (ζηληξηβάληα), λπκθαία θαη θξήλεο, 

ζπλαληηνχληαλ ζην ρψξν ηεο Αγνξάο (Forum) γχξσ απφ ηελ νπνία 

αλαπηχζζνληαλ ηα κεγαινπξεπή θαη ζπρλά πνκπψδε δεκφζηα θηίξηα.  

    Οη αξραηνινγηθέο έξεπλεο θαη νη δηάθνξεο καξηπξίεο πείζνπλ πσο 

παξφκνηα εηθφλα αίγιεο θαη κεγαιείνπ επηθξαηνχζε θαη ζηε Θεζζαινλίθε. Ο 

έλαο δξφκνο (βνξξάο-λφηνο) πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζεκεξηλή νδφ Βεληδέινπ, 
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πνπ έλσλε ην ιηκάλη κε ηελ Άλσ Πφιε (Αθξφπνιε), φπνπ ζηξαηνπέδεπε ε 

θξνπξά ηεο πφιεο. Ο άιινο είλαη ε ζεκεξηλή νδφο Δγλαηία (αλαηνιή - δχζε), 

πνπ έλσλε ηηο δχν θχξηεο πχιεο ησλ Σεηρψλ ηεο Θεζζαινλίθεο: ηελ 

Καζζαλδξεσηηθή ζηα αλαηνιηθά θαη ηελ πχιε ηνπ Αμηνχ (Υξπζή Πχιε) ζηα 

δπηηθά. ην κέζν ζρεδφλ ηεο δηαδξνκήο ηεο ζεκεξηλήο νδνχ Δγλαηία ήηαλ ε 

Αξραία Αγνξά, θάηη αληίζηνηρν κε ηελ Διιεληθή Αγνξά αιιά κε αξρέηππν ην 

θέληξν ηεο Ρψκεο, ην Forum Romanum.  

    Ζ ρξνληθή πεξίνδνο κέζα ζηελ νπνία θηίζηεθε ε Ρσκατθή Αγνξά ηεο 

Θεζζαινλίθεο ππνζηεξίδεηαη πσο είλαη ην 42 π.Υ.-138 κ. Υ. ηα ρξφληα απηά 

θηίζηεθαλ πνιιέο Αγνξέο (Fora) ζηηο δηάθνξεο Ρσκατθέο επαξρίεο, ζρεδφλ 

παλνκνηφηππα. Μία άιιε άπνςε ππνζηεξίδεη πσο ε Αξραία Αγνξά 

Θεζζαινλίθεο είλαη έξγν ηεο πεξηφδνπ ηεο Ρσκατθήο Σεηξαξρίαο (ηέιε 3νπ 

θαη αξρέο 4νπ κ. Υ. αηψλα).  

 

Άπνςε ηνπ ρώξνπ ηεο Αξραίαο 

Αγνξάο. Σην πξώην πιάλν ην Ωδείν κε ηηο 

πιηλζόθηηζηεο θεξθίδεο θαη ηε ζθελή. 

Αξηζηεξά, ηκήκαηα ηεο πνιπόξνθεο 

ζηνάο (cryptoporticus) θαη ζην κέζν ε 

πιαηεία.   

   

    Ζ Αξραία Αγνξά, πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ νδψλ Φηιίππνπ, 

Αγλψζηνπ ηξαηηψηνπ, Οιχκπνπ θαη Μαθεδνληθήο Ακχλεο, βφξεηα θαη ζε 

κηθξή απφζηαζε απφ ηελ νδφ Δγλαηία, απνθαιχθζεθε ζηηο αξραηνινγηθέο 

αλαζθαθέο ηνπ 1966. Σα επξήκαηα ησλ αλαζθαθψλ απηψλ ππήξμαλ 

ζεκαληηθά γηα ηελ ηνπνγξαθία αιιά θαη γηα ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο. ην ΒΓ 

ηκήκα ηνπ ρψξνπ ησλ αλαζθαθψλ απνθαιχθζεθε έλαο κεγάινο νξζνγψληνο 

ρψξνο (πιαηεία) κε ίρλε καξκάξηλσλ πιαθνζηξψζεσλ, ζην Α ηκήκα έλα 

Χδείν κε δηακνξθσκέλεο νπηνπιηλζφθηηζηεο θεξθίδεο θαη ζθελή, ην ηζφγεην 

ηκήκα κίαο πνιπφξνθεο ζηνάο (cryptoporicus) ζην λφηην ηκήκα ηεο πιαηείαο, 

ηκήκαηα θηνλνζηνηρίαο, ςεθηδσηά δάπεδα, καξκάξηλα ζθαινπάηηα, ηκήκα 

ιηζφζηξσηνπ δξφκνπ, νρεηνί θαη αγσγνί απνρέηεπζεο θ.ά. Αθφκα βξέζεθαλ 

πνιιά αξγπξά λνκίζκαηα, θαζψο θαη ιίζηλα θαη καξκάξηλα γιππηά. ε έλα 

ηνίρν δηακεξίζκαηνο ηεο ζηνάο απνθαιχθζεθε κία κεγάιεο ζεκαζίαο θαη 

http://www.it.uom.gr/project/monuments/teixi.htm
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αμίαο παιαηνρξηζηηαληθή ηνηρνγξαθία, πνπ παξίζηαλε δχν αλζξψπνπο ζε 

ζηάζε πξνζεπρήο κε έλα ζηαπξφ αλάκεζά ηνπο. Πην πάλσ δηαθξηλφηαλ ν 

Υξηζηφο θαζηζκέλνο ζε ζξφλν. Ζ ηνηρνγξαθία απηή απνδεηθλχεη φηη ν ρψξνο 

ηεο Αξραίαο Αγνξάο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζαλ ηφπνο ζπγθέληξσζεο ησλ 

ρξηζηηαλψλ ηεο πφιεο θαηά ηνπο φςηκνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο θαη αθφκα πσο 

ν ίδηνο ρψξνο ηαπηίδεηαη κε απηφλ πνπ αλαθέξνπλ νη αξραίνη ζπγγξαθείο 

ζηνπο βίνπο θαη ην Μαξηχξην ηνπ πνιηνχρνπ ηεο πφιεο Αγίνπ Γεκεηξίνπ.  

 

  

Ληζόζηξσηνο δξόκνο κε ιαμεπκέλνπο 

αζβεζηόιηζνπο, ζην λόηην ηκήκα ηεο Αξραίαο Αγνξάο.  

  

       

 

 

 

Έλαο νιόζσκνο καξκάξηλνο θίνλαο πνπ δηαζώζεθε θαη 

νη βάζεηο ηεο θηνλνζηνηρίαο ηεο ζηνάο πξνο ην Ωδείν, 

δίλνπλ ηελ εηθόλα ηεο όιεο νξγάλσζεο ηνπ ρώξνπ ηεο 

Αξραίαο Αγνξάο. 

 

 

 

 

Τκήκα ςεθηδσηνύ δαπέδνπ ηεο ζηνάο ηεο Αξραίαο 

Αγνξάο. 

 

 

 

 

 

Τκήκα ηεο πνιπόξνθεο ζηνάο (cryptoporicus) ηεο Αξραίαο 

Αγνξάο. 
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Κξππηή  ηνά 

Καηά κήθνο ηεο λφηηαο 

πιεπξάο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ 

ηεο Ρσκατθήο Αγνξάο, εθηείλεηαη 

δηπιή ζνινζθεπήο ζηνά, ζπλνιηθνχ 

κήθνπο 138κ. πεξίπνπ. Ζ επηβιεηηθή 

απηή θαηαζθεπή νηθνδνκήζεθε 

αθελφο σο αλάιεκκα ζηήξημεο ηεο επηρσκάησζεο, γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

πιαηείαο, θαη αθεηέξνπ σο ππνδνκή ηεο ππεξθείκελεο λφηηαο ζηνάο. Έηζη, 

απφ ηελ πιεπξά ηεο πιαηείαο είλαη εκηππφγεηα (θξππηή ζηνά), κε ζπξίδεο 

αεξηζκνχ, ελψ ζηα λφηηα βξίζθεηαη ζρεδφλ ζην επίπεδν ηνπ αξραίνπ 

εκπνξηθνχ δξφκνπ, κε δχν εηζφδνπο πξφζβαζεο ζηα άθξα ηεο. Ζ αξρηθή 

ρξήζε ηνπ ρψξνπ πνπ πξνέθπςε δε καο είλαη γλσζηή. Ο ραξαθηήξαο ηνπ, 

σζηφζν, ήηαλ δεκφζηνο θαη ίζσο λα ιεηηνπξγνχζε ζαλ απνζήθε γηα ηα 

απνζέκαηα ηεο πφιεο. Παξάιιεια κε ηελ θαηαζθεπή ηεο θξππηήο ζηνάο (2νο 

αηψλαο κ. Υ.), θαηά κήθνο ηνπ λφηηνπ ηνίρνπ ηεο, νξγαλψλεηαη θαη ην ηκήκα 

ηεο Αγνξάο κε εκπνξηθφ ραξαθηήξα. Μία ζεηξά απφ είθνζη θαηαζηήκαηα θαη 

εξγαζηήξηα, ηα νπνία είραλ πξφζβαζε απφ ηνλ εκπνξηθφ δξφκν. ηα κέζα 

ηνπ 4νπ αηψλα κ. Υ., ε θξππηή ζηνά απνδίδεηαη ζηα θαηαζηήκαηα σο 

απνζεθεπηηθφο ρψξνο, κε δηακφξθσζε αλνηγκάησλ ζην λφηην ηνίρν ηεο. Λίγν 

αξγφηεξα (5νο αηψλαο κ. Υ.), φηαλ πηα ε Αγνξά έρεη πάςεη λα ιεηηνπξγεί, ζα 

κεηαηξαπεί, κε ηηο απαξαίηεηεο επεκβάζεηο, ζε δεμακελή ζπιινγήο λεξνχ. Σα 

θαηαζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ηκεκαηηθά κέρξη θαη ηνλ 13ν-14ν αηψλα κ. Υ. 

ήκεξα είλαη νξαηά ηα 2/3 ηεο ζνινζθεπνχο θαηαζθεπήο θαη δέθα ηξία απφ ηα 

είθνζη θαηαζηήκαηα. Σν ππφινηπν ηκήκα ηεο λφηηαο πηέξπγαο ζπλερίδεη θάησ 

απφ ην νδφζηξσκα ηεο νδνχ Μαθεδνληθήο Ακχλεο θαη ησλ παξαθείκελσλ 

πνιπθαηνηθηψλ. 

 

 

 

 

javascript:wi
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ηνά ηωλ Δηδώιωλ 

 

 

Ζ ιεγνκέλε ηνά ησλ εηδψισλ απνηεινχζε κέξνο ηεο Ρσκατθήο 

Αγνξάο ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ήηαλ θηηζκέλε ζηνλ ίδην ρψξν ηεο 

παιαηφηεξεο Διιεληζηηθήο Αγνξάο. Τπνινγίδεηαη φηη ην ηκήκα απηφ 

βξίζθνληαλ αλάκεζα ζην θαηνπηλφ BEI HAMAMI (ινπηξά Παξάδεηζνο) θαη ηνλ 

Υξηζηηαληθφ λαφ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. 

Κηίζηεθε θαηά ην ηέινο ηνπ 2νπ κ. Υ. αηψλα, δειαδή θαηά ηελ επνρή 

ησλ Αλησλίλσλ Ρσκαίσλ Απηνθξαηφξσλ. Σν φλνκα κε ην νπνίν έκεηλε 

γλσζηή, ην πήξε πνιχ αξγφηεξα ιφγσ ησλ αλάγιπθσλ "εηδψισλ" (έηζη 

δπζηπρψο ραξαθηεξίδνληαλ ζηνπο αηψλεο ηνπ θαλαηηζκνχ θαη ηεο 

κηζαιινδνμίαο ηα αγάικαηα πνπ απαγνξεχζεθε πιένλ λα ηηκνχλ) πνπ 

ππήξραλ ζηηο δχν πιεπξέο ησλ πεζζψλ ηνπ άλσ ηκήκαηνο ηεο ηνάο. Ζ ηνά 

απηή ήηαλ αλνηρηνχ ηχπνπ θαη φξηδε ηελ θεληξηθή είζνδν ηεο Αγνξάο, ε νπνία 

ήηαλ δηακνξθσκέλε ζε δχν θιηκαθσηά -αλάινγα κε ηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο- 

επίπεδα.  

Ζ ηνά ζην θάησ ηκήκα ηεο ήηαλ Κνξηλζηαθνχ ξπζκνχ θηνλνζηνηρία θαη 

ζην επάλσ πεζζνζηνηρία κε νθηψ αλάγιπθεο κνξθέο, κεγάιεο αηζζεηηθήο 

νκνξθηάο. Σα αλάγιπθα απηά παξίζηαλαλ ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά, ηνλ Θεφ 

Γηφλπζν  κε πάλζεξα, κία  Μαηλάδα  ζαιπίδνπζα, ηελ θφξε ηνπ 

Μίλσα Αξηάδλε θαη ηελ Λήδα κε ηνλ κεηακνξθσκέλν ζε θχθλν Γία. ηελ άιιε, 

ηελ εμσηεξηθή πιεπξά, ηελ πηεξφεζζα Νίθε, ηελ αγαπεκέλε ηνπ Γηνλχζνπ, 

Νχκθε Αχξα, έλαλ απφ ηνπο δχν Γηφζθνπξνπο, ζεκαληηθφ πξφζσπν ησλ 

http://2.bp.blogspot.com/-Q5VbjvL0bI4/TuEv6-pCZvI/AAAAAAAAMTo/6j6tNxGeKy4/s200/ima
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Καβεηξίσλ Μπζηεξίσλ θαη ηνλ Γαλπκήδε. Ζ ιατθή παξάδνζε επεξεαζκέλε 

απφ ηελ δσληάληα ησλ αλάγιπθσλ πνπ έκνηαδαλ κε καξκαξσκέλεο 

αλζξψπηλεο κνξθέο, ηηο νλφκαζε "Γεηεκέλεο" θαη "Μαγεκέλεο". Έπιαζε 

αθφκε θαη έλαλ ζρεηηθφ κχζν γηα ηνλ έξσηα ηνπ 

Μεγαιέμαλδξνπ κε ηελ βαζίιηζζα ηεο Θξάθεο θαη ηελ 

κεηακφξθσζή ηεο ζε κηα απφ ηηο αλάγιπθεο κνξθέο.  

Ζ ηνά ζψδνληαλ ζε θαιή θαηάζηαζε κέρξη ηνλ 

19ν αηψλα θη έλα κέξνο ηεο, ζηελ απιή εβξατθήο 

θαηνηθίαο, έρεη σξαηφηαηα απνηππσζεί ζε ραξαθηηθά 

ηεο επνρήο. ηα ραξαθηηθά απηά βαζίζηεθε θαη ην πνιχ 

θαιφ εκεξνιφγην πνπ εμέδσζε πξφζθαηα ν 

Οξγαληζκφο Πνιηηηζηηθήο Πξσηεχνπζαο (επηηέινπο θαη 

κηα πξνζπάζεηα ζηελ ζσζηή θαηεχζπλζε ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ!). Σν 

1864, ην κλεκείν κε "άδεηα" ησλ Σνπξθηθψλ αξρψλ, δηαιχζεθε, φπσο θαη ηφζα 

άιια, θαη κεηαθέξζεθε κε ην πινίν "La Mouette", ζην λεζί ησλ Κχθλσλ. Απφ 

εθεί ην 1869, κε πξνζσπηθή εληνιή ηνπ Ναπνιένληνο Γ', ηα κέιε ηνπ 

κεηαθέξζεθαλ ζην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ, φπνπ εθηίζεληαη θαη ζήκεξα, φκεξνη 

θαη κάξηπξεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη Δπξσπαίνη αληηιακβάλνληαη ηηο αμίεο 

ελφο Πνιηηηζκνχ πνπ ππνθξηηηθά ηηκνχλ θαη πνπ βέβαηα ε θινπή θαη 

θιεπηαπνδνρή δελ είλαη αλάκεζα ζηηο αξεηέο ηνπ.  
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Σν ζέαηξν 

 

          Έλα άιιν ξσκατθφ νηθνδφκεκα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο είλαη ην 

ζέαηξν, ην νπνίν πηζηεχεηαη φηη εληνπίζηεθε ζην αλαηνιηθφ νηθφπεδν ηνπ ηεηξαγψλνπ 

πνπ πιαηζηψλεηαη απφ ηηο νδνχο Λνχε, βψινπ, Απειινχ θαη πιαηείαο Ναβαξίλνπ. Ο 

Λνπθηαλφο θαη ζχγρξνλέο ηνπ επηγξαθηθέο καξηπξίεο αλαθέξνπλ φηη ζ’ απηφ, γχξσ 

ζηα κέζα ηνπ 2νπ αη κ. Υ ηεινχληαλ ζ’ απηφ ζεξηνκαρίεο, κνλνκαρίεο θαη άιια 

αγσλίζκαηα ελψ ζην καξηχξην ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ αλαθέξεηαη ην «ζέαηξνλ ηεο 

πφιεσο ην θαινχκελνλ «ζηάδηνλ». 

Μφλν έλα πνιχ κηθξφ ηκήκα ηνπ θηίζκαηνο είλαη νξαηφ ζην νηθφπεδν ηεο νδνχ 

Απειινχ 5. Θεσξείηαη φηη επξφθεηην γηα έλα ηεξάζηην νηθνδφκεκα,  ην κεγαιχηεξν 

ζηε Θεζζαινλίθε κεηά ηνλ Ηππφδξνκν. Σν πιάηνο ηνπ μεπεξλά ηα 100 κέηξα, ελψ 

δελ έρεη εμαθξηβσζεί ην κήθνο ηνπ. Οχηε ε κνξθή ηνπ είλαη αθξηβψο γλσζηή. Θα 

κπνξνχζε λα είλαη έλα ακθηζέαηξν έλα εκηθπθιηθφ ζέαηξν ή έλα ζέαηξν – ζηάδην. 

ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ζα επξφθεηην γηα έλα θαλνληθφ ζηάδην, πνπ ε κηα 

ζηελή πιεπξά ηνπ απέιεγε ζε θνίιν, ζα ήηαλ δειαδή έλα ηχπνο ηδηαίηεξα πξνζθηιήο 

ζηηο αλαηνιηθέο επαξρίεο ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο, πνπ πηζηεχεηαη φηη ζα 

ηαίξηαδε θαιχηεξα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Ο εληνπηζκφο ηνπ κεγάινπ απηνχ θηηξίνπ, πνπ ε εγθαηάιεηςή ηνπ ηνπνζεηείηαη 

ζηα ηέιε ηνπ 4νπ αη κ. Υ, έθεξε ζην πξνζθήλην ζέκαηα πνπ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα 

ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο, φπσο ε έθηαζε ηνπ Γαιεξηαλνχ ζπγθξνηήκαηνο, 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπνγξαθηθή εξκελεία ησλ βπδαληηλψλ πεγψλ, 

ηζηνξηθά ζέκαηα, φπσο ε κεγάιε ζθαγή θαηά δηαηαγή ηνπ Θενδνζίνπ, γεγνλφηα 

ζρεηηθά κε ηελ πφιε Νέζηνξα θαη Λπαίνπ, ζέκαηα ιαηξείαο γχξσ απφ ηε δηδαζθαιία, 

ηε ζχιιεςε θαη ην ζάλαην ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θ.α. 
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Φεθηδωηά ηδηωηηθώλ θαηνηθηώλ- ξωκαϊθνί ηάθνη 

 

            ε αξθεηά ζεκεία ηεο πφιεο, ε αξραηνινγηθή έξεπλα έθεξε ζην θσο ηκήκαηα 

δσκαηίσλ θαη απιψλ ησλ ηδησηηθψλ θαηνηθηψλ ηεο ξσκατθήο πεξηφδνπ. Σνηρνγξαθίεο, 

καξκαξνζεηήκαηα θαη ςεθηδσηά δάπεδα ζηφιηδαλ ηηο πινπζηφηεξεο θαηνηθίεο. 

Σα ζέκαηα ησλ ςεθηδσηψλ είλαη γεσκεηξηθά αιιά θαη κπζνινγηθά. ’ έλα ζπίηη 

ηεο ζεκεξηλήο νδνχ σθξάηνπο βξέζεθε κεγάιν ςεθηδσηφ δάπεδν πνπ 

ρξνλνινγείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 3νπ αη. κ. Υ. θεληξηθφ ζέκα ηνπ είλαη ε Αξηάδλε ζηε 

Νάμν. Παξηζηάλεη ηελ εξσίδα λα θνηκάηαη ελψ ν Θεζέαο ηελ έρεη εγθαηαιείςεη, θαη ην 

Γηφλπζν λα θαηαθζάλεη καδί κε ηνπο αθφινπζνχο ηνπ ζαηχξνπο θαη καηλάδεο.  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη Θέξκεο δειαδή ηα ξσκατθά δεκφζηα ινπηξά, φπσο 

απηέο ηεο θξχπηεο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. 

Απφ ηνπο ξσκατθνχο ηάθνπο ηεο Θεζζαινλίθεο πξνέξρνληαη επίζεο 

ελδηαθέξνληα επξήκαηα πνπ εθηίζεληαη ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηεο πφιεο. Σα 

ξσκατθά λεθξνηαθεία εθηείλνληαη έμσ απφ ηα αλαηνιηθά θαη ηα δπηηθά ηείρε, ζηελ 

πεξηνρή φπνπ έρνπλ επηζεκαλζεί θαη ηα ειιεληζηηθά. ηνπο ρψξνπο απηνχο ησλ 

λεθξνηαθείσλ δελ ππάξρεη πξνγξακκαηηζκέλε δηάηαμε ησλ ηάθσλ νχηε εληαίνπο 

πξνζαλαηνιηζκφο. Γηαπηζηψλεηαη ε ρξήζε ηνπ ιαθθνεηδνχο ηάθνπ, ηνπ 

θακαξνζθεπνχο θαη ηνπ θηβσηηφζρεκνπ. Απφ ηνπο κέζνπο θαη χζηεξνπο 

απηνθξαηνξηθνχο ρξφλνπο ζπλεζίδνληαη θαη νη ηάθνη κε πιηλζφθηηζηε θακάξα θαζψο 

θαη καξκάξηλεο ζαξθνθάγνη. 
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ΣΟ ΓΑΛΔΡΗΑΝΟ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 

Ηζηνξηθά ζηνηρεία 

 Σν 285 κ. Υ. ν απηνθξάηνξαο Γηνθιεηηαλφο (244-311) γηα λα 

αλαδηνξγαλψζεη θαη λα ζηαζεξνπνηήζεη ην Ρσκατθφ θξάηνο, ην νπνίν θαηά 

κήθνο ησλ ζπλφξσλ απεηινχληαλ απφ πνιινχο ερζξνχο, κνηξάζζεθε ηελ 

απηνθξαηνξηθή εμνπζία κε έλαλ ηθαλφ ζηξαηεγφ ηνλ Μαμηκηαλφ (250-310κ.Υ.), 

ν νπνίνο δηνηθνχζε ηηο δπηηθέο επαξρίεο κε έδξα ηα Μεδηφιαλα (ζεκ. Μηιάλν) 

θαη ηελ Αθπιεία (ζεκ. Αquileia Ηηαιίαο). Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ην 293 κ. Υ. 

ν απηνθξάηνξαο εγθαζίδξπζε έλα λέν πνιηηηθφ ζχζηεκα γλσζηφ σο 

Σεηξαξρία. χκθσλα κε απηφ, ε απηνθξαηνξία ρσξίζζεθε ζε ηέζζεξα 

ηκήκαηα πνπ δηνηθνχληαλ απφ δχν Αχγνπζηνπο, νη νπνίνη είραλ αληίζηνηρα σο 

ζπλεξγάηεο θαη δηαδφρνπο δχν Καίζαξεο. Ο Γηνθιεηηαλφο αλέιαβε ηε 

δηαθπβέξλεζε ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο κε Καίζαξα ηνλ Γαιέξην (260-311).  

Ζ αλέγεξζε ησλ αλαθηφξσλ ζηε Θεζζαινλίθε μεθίλεζε ζην ηέινο ηνπ 

3νπ κ. Υ. αηψλα, φηαλ ν Γαιέξηνο νινθιήξσζε ηελ εθζηξαηεία ηνπ θαηά ησλ 

Πεξζψλ ληθψληαο ην βαζηιηά ηνπο Ναξζή ζηελ Αξκελία (298 κ. Υ). Μεηά ηε 

ζεκαληηθή απηή λίθε, ν απηνθξάηνξαο επέζηξεςε ζηε Βαιθαληθή (299 κ. Υ.), 

θαη φξηζε σο έδξα ηνπ ηε Θεζζαινλίθε. χκθσλα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

εξεπλεηέο ε πφιε ππήξμε έδξα ηνπ Γαιέξηνπ γηα δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο, 

απφ ην 298 κέρξη ην 303κ.Υ. θαη απφ ην 308 κέρξη ην ζάλαην ηνπ 

απηνθξάηνξα, ην 311κ.Υ. Σν ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 3νπ αη. κ. Υ. θαη κεηά απφ 

κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο κε ηνπο ζηξαηηψηεο-

απηνθξάηνξεο μεθηλά ν απηνθξάηνξαο Γηνθιεηηαλφο δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε ζηαζεξφηεηα θαη δηαηψληζή ηεο. 

Μηα απφ ηηο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ επέβαιε ήηαλ ε δηνίθεζε ηεο 

απηνθξαηνξίαο απφ δχν απγνχζηνπο θαη δχν θαίζαξεο. ην ηέινο ηνπ 3νπ αη. 

κ. Υ. αχγνπζηνη είλαη ν Γηνθιεηηαλφο κε ηνλ Μαμηκηαλφ, έρνληαο σο βνεζνχο 

ηνπο θαίζαξεο Γαιέξην θαη Κσλζηάληην Υισξφ. Ο Γαιέξηνο θαηαγφηαλ απφ ηε 

Γαθία (ηε ζεκεξηλή εξβία), θαηάθεξε λα αλαξξηρεζεί ζε πςειά αμηψκαηα 

κέζσ ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο θαη ηνπ γάκνπ ηνπ κε ηελ θφξε ηνπ 

Γηνθιεηηαλνχ. Μεηά ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο εθζηξαηείαο ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ 

επηιέγεη ην 299 κ. Υ. σο έδξα ηνπ ηε Θεζζαινλίθε.  

Ο Γαιέξηνο μεθηλάεη ινηπφλ, έλα ζεκαληηθφ θαη, παξάιιεια, 

κεγαιεπήβνιν νηθηζηηθφ πξφγξακκα ζηηο αξρέο ηνπ 4νπ αη. κ. Υ. Σα 
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νηθνδνκήκαηα πξννξίδνληαλ, θπξίσο, γηα πξνζσπηθή ηνπ ρξήζε. Σν 

πξφγξακκα εληαζζφηαλ ζε κηα πξνζπάζεηα αλακφξθσζεο ηεο πφιεο ζηα 

αλαηνιηθά ηεο φξηα, πνπ επέθηεηλε γηα ην ζθνπφ απηφ. Σν ζπγθξφηεκα 

θαηαιάκβαλε κηα έθηαζε πεξίπνπ 150.000 η. κ., ηα θηήξηα ηνπ ήηαλ 

δηαηεηαγκέλα ζε επζεία κε άμνλα απφ βνξξά πξνο λφην, εθηεηλφηαλ απφ ηε 

Ρνηφληα σο ηε ζάιαζζα θαη απφ ην αλαηνιηθφ ηείρνο ηεο πφιεο σο ηελ 

πεξηνρή κεηαμχ Πιαηείαο Ναβαξίλνπ - Αγίαο νθίαο θαη απνηεινχζε ην 

δηνηθεηηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ θέληξν ηεο πφιεο. Σν ζπγθξφηεκα πεξηειάκβαλε 

ηε Ρνηφληα (λαφο ή καπζσιείν), ηε ζξηακβηθή αςίδα, ην αλαθηνξηθφ ζχλνιν κε 

πξνζαξηεκέλν ζ' απηφ ην Οθηάγσλν, θαη ηνλ Ηππφδξνκν.  

Σν αλάθηνξν ηνπ Γαιεξίνπ βξίζθεηαη ζηελ Πιαηεία Ναβαξίλνπ ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη πεξηιακβάλεη έλα θεληξηθφ πεξηζηχιην, αίζξην πιαηζησκέλν 

απφ ζηνέο κε ςεθηδσηά, βαζηιηθή, νθηάγσλν θαη Νπκθαίν. Πξφθεηηαη γηα έλα 

απφ ηα βαζηθά ηεηξαξρηθά ζπγθξνηήκαηα, κε ζπρλφηαηε κλεία ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη ην κνλαδηθφ ζηελ Διιάδα. Ζ αλαζθαθηθή έξεπλα ησλ 

δεθαεηηψλ ηνπ 1950 θαη 1960 έθεξε ζην θσο ην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ 

αλαθηφξνπ. Απνθαιχθζεθε έλα θεληξηθφ πεξίζηπιν αίζξην, ην νπνίν 

πιαηζησλφηαλ ζηηο ηξεηο πιεπξέο ηνπ απφ δσκάηηα. ηνέο κε ςεθηδσηά 

δάπεδα απνκφλσλαλ ην αίζξην απφ ηα ππφινηπα θηίζκαηα. Μεηά απφ ζεηζκφ 

ηνλ 5ν αη. κ. Υ. θαηαζηξέθνληαη ε λφηηα θαη δπηηθή ζηνά θαη 

αλαθαηαζθεπάδνληαη ηα δάπεδα κε καξκάξηλεο πιάθεο θαη ρνλδξνςεθηδσηφ.  

Αλαηνιηθφηεξα θαη πξηλ ηνλ ηππφδξνκν ππήξρε έλα θακαξνζθεπέο 

δηψξνθν θηίζκα θαη κηα κλεκεηαθή βαζηιηθή, ε νπνία ιεηηνπξγνχζε σο 

αίζνπζα γηα επίζεκεο αθξνάζεηο. ην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο απνθαιχθζεθε ν ρψξνο ιαηξείαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, έλα 

Νπκθαίν. ην λφηην ηκήκα ηνπ θεληξηθνχ πεξηζηπιίνπ αλαθαιχθζεθε ην 1950 

απφ ηνλ Υ. Μαθαξφλα κηα νθηαγσληθή αίζνπζα κε ιακπξή εζσηεξηθή 

δηαθφζκεζε, πηζαλφλ δηνηθεηηθήο θχζεο. Οη πξφζθαηεο έξεπλεο ζην ζεκείν 

απηφ απνθάιπςαλ φηη ην νθηάγσλν κε ην δίθνγρν πξνζάιακφ ηνπ 

επηθνηλσλνχζαλ κέζσ ελφο πξφππινπ θαη ελφο δεχηεξνπ κεγάινπ 

πεξηζηπιίνπ κε ηε ζάιαζζα. Απφ απηφ ην λφηην πεξηζηχιην πξνέξρεηαη έλα 

αξηζηνχξγεκα ηεο πζηεξνξσκατθήο ηέρλεο, έλα κηθξφ καξκάξηλν ηφμν, ην 

νπνίν δηαζέηεη θαη πξνηνκή ηνπ Γαιέξηνπ.  
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ην βφξεηα ηνπ αλαθηφξνπ ππήξρε 

ην ζξηακβηθφ ηφμν ηνπ Γαιεξίνπ, ην νπνίν 

δηέζεηε πιεζψξα παξαζηάζεσλ θαη 

εμπκλνχζε ηνπο Σεηξάξρεο αιιά θαη ηηο 

ζηξαηησηηθέο επηηπρίεο ηνπ Γαιέξηνπ. 

Πηζαλφλ λα απνηεινχζε κηα κλεκεηαθή 

πχιε, ηε βφξεηα είζνδν ηνπ αλαθηνξηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο. Απηφ ην κλεκείν θαηαζθεπάζηεθε γχξσ ζην 300 κ. Υ. κε 

ζθνπφ λα ζπκίδεη ζην ιαφ ηηο επηηπρίεο ηνπ Γαιέξηνπ ζηηο εθζηξαηείεο ηνπ 

ελαληίνλ ησλ Αξκελίσλ θαη ησλ Πεξζψλ. Καηαζθεπάζηεθε απφ πέηξα θαη θάζε 

κία απφ ηηο ρνλδξέο θάζεηεο δνθνχο ζηήξημεο είλαη θαιπκκέλε κε πέηξηλα 

αλάγιπθα ζε ηέζζεξηο δψλεο. Οη ζεηξέο ησλ αλάγιπθσλ αλαπαξηζηνχλ ηελ 

εθζηξαηεία ηνπ Γαιέξηνπ ζηελ Αλαηνιή, ηε ζθελή ηεο ζπζίαο, ην ζξίακβφ ηνπ 

χζηεξα απφ ηε λίθε ηνπ 297 θαη άιιεο ζθελέο πνπ αλαπαξηζηνχλ ηελ θνηλή 

δσή ηνπ κε ην Γηνθιεηηαλφ. Ζ Αςίδα είλαη κνλαδηθή ζηνλ θφζκν ζε πινχην 

αλάγιπθσλ δηαθνζκήζεσλ. 

ηνλ ίδην άμνλα, ιίγν πην βφξεηα, θαηαζθεπάζηεθε έλα θπθιηθφ θηήξην, ε 

Ρνηφληα, πηζαλφλ έλαο λαφο φπνπ ιάκβαλαλ ρψξα νη επίζεκεο ηειεηέο 

ιαηξείαο. Ίδηαο κνξθήο θαη ιεηηνπξγίαο είλαη θαη ην Πάλζενλ ζηε Ρψκε. Σν 

αλαηνιηθφηεξν ηκήκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζπκπιεξψλεηαη κε ηνλ Ηππφδξνκν, 

ν νπνίνο απνηεινχζε πφιν έιμεο ησλ πνιηηψλ σο θέληξν ςπραγσγίαο θαη 

θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο. ψδεηαη εληειψο απνζπαζκαηηθά. Δθεί έγηλε ε 

ζθαγή ησλ ζεζζαινληθέσλ ην 390 κ. Υ. κεηά απφ δηαηαγή ηνπ απηνθξάηνξα 

Θενδνζίνπ, γεγνλφο πνπ ζήκαλε θαη ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγία ηνπ. 
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Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα 

Οη πξψηεο αλαζθαθηθέο ηνκέο ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο πιαηείαο 

Ναβαξίλνπ, φπνπ βξίζθεηαη ν επηζθέςηκνο αξραηνινγηθφο ρψξνο ηνπ 

αλαθηφξνπ, μεθίλεζαλ ην 1950 ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Δθφξνπ Αξραηνηήησλ Υ. 

Μαθαξφλα, ν νπνίνο απνθάιπςε έλα απφ θπξηφηεξα θηίζκαηα ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο ην Οθηάγσλν, θαη ζπλερίζζεθαλ ην 1962 φηαλ ν Γήκνο 

Θεζζαινλίθεο απνθάζηζε ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, θαη ηελ θαηεδάθηζε 

ησλ πξνζθπγηθψλ νηθίζθσλ πνπ ππήξραλ εθεί. Ζ έξεπλα νινθιεξψζεθε 

ζηαδηαθά ηε δεθαεηία ηνπ ΄60 απνθαιχπηνληαο ηα εξείπηα ζεκαληηθψλ 

νηθνδνκεκάησλ. Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, κε ηε δηάλνημε ηεο νδνχ Γ. 

Γνχλαξε, ήξζε ζην θσο έλα αθφκε ζεκαληηθφ θηίζκα ησλ αλαθηφξσλ ε 

«Αςηδσηή αίζνπζα».  

 

 

Ζ απνθαηάζηαζε ηωλ εξεηπίωλ 

           Ζ απνθαηάζηαζε θαη ε αλάδεημε ησλ εξεηπίσλ ησλ Αλαθηφξσλ ηνπ 

Γαιεξίνπ (αξραηνινγηθφο ρψξνο πιαηείαο Ναβαξίλνπ θαη νδνχ Γ. Γνχλαξε) 

πινπνηήζεθε κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Οη εξγαζίεο νινθιεξψζεθαλ ζε ηξεηο ρξνληθέο πεξηφδνπο(1993-2000, 2002-

2006, 2011-2014).  

Σν 2008 ν αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο πιαηείαο Ναβαξίλνπ βξαβεχζεθε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Europa Nostra γηα ηελ εμαηξεηηθή θαη 

ππνδεηγκαηηθή απνθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ εξεηπίσλ, θαζψο θαη γηα ην 

ζχλνιν ησλ επεκβάζεσλ πνπ κεηέηξεςαλ έλαλ εγθαηαιειεηκκέλν ρψξν ζε 

άξηηα νξγαλσκέλν θαη κε εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, πφιν έιμεο ζηελ θαξδηά 

ηεο ζχγρξνλεο πφιεο. 
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Ζ Ρνηόληα 

Ζ Ρνηφληα απνηειεί έλα απφ ηα πην θαινδηαηεξεκέλα κλεκεία ηεο 

Θεζζαινλίθεο. ηελ ηζηνξία ησλ 16 αηψλσλ ηεο άιιαμε νλφκαηα θαη ρξήζεηο 

απφ ξσκατθφο λαφο ζε ρξηζηηαληθφο, ζε Ρωκαϊθή κνπζνπικαληθφ ηδακί θαη 

πάιη ζε ρξηζηηαληθφ λαφ, θη έηζη εμεγνχληαη νη δηάθνξεο θάζεηο θαη πξνζζήθεο 

ζην θηίξην. 

Ρωκαϊθή επνρή : Ζ ζεκειίσζε ηνπ θηηξίνπ γχξσ ζηα 300 κ. Υ. είλαη 

ζίγνπξε, αιιά ην εξψηεκα γηα ηνλ αξρηθφ πξννξηζκφ ηεο αθφκα παξακέλεη. 

χκθσλα κε θάπνηνπο εξεπλεηέο ήηαλ Μαπζσιείν ηνπ Γαιεξίνπ ή λαφο ησλ 

Καβείξσλ ή λαφο ηνπ Γία. Πην πηζαλή θαίλεηαη ε ηειεπηαία ζέζε. Δπεηδή ν 

Γίαο ήηαλ ν πξνζηάηεο ζεφο ηνπ Γηνθιεηηαλνχ θαη ηνπ Γαιεξίνπ. Δθηφο απηνχ 

είλαη γλσζηφ φηη ν Γαιέξηνο ηάθεθε ζηελ γελέηεηξά ηνπ ζην ίξκην θαη φρη ζηελ 

Θεζζαινλίθε.  

Σν θηίξην έρεη 

νκνηφηεηεο κε ην 

Πάλζενλ ηνπ Αγξίππα 

ζηελ Ρψκε. Οη ηνίρνη 

ηνπ έρνπλ πάρνο 6,30 

κ. θαη απνηεινχληαη 

απφ πέηξα, εληζρπκέλε 

ζε θάπνηα ζεκεία κε 

ηνχβιν. Έρεη χςνο 

29,80 κ. θαη ηα ηφμα θαη ν ηξνχινο απνηεινχληαη απφ θεξακίδη. Έλα νπαίν 

ζηελ θνξπθή ηεο ζηέγεο άθελε λα πεξάζεη ην θσο θαη ν αέξαο. Ζ ζηέγε 

θηίζηεθε ζε 3 επίπεδα. Παξ΄ φιν πνπ ζην εμσηεξηθφ ηνπ ην θηίξην δείρλεη βαξχ 

θαη νγθψδεο, ζην εζσηεξηθφ δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ αλάιαθξνπ, ιφγσ ησλ 

πνιιψλ αλνηγκάησλ θαη ηφμσλ. Τπήξραλ 8 κεγάιεο ηεηξάγσλεο θφγρεο πνπ 

θαιχπηνληαλ απφ εκηθπθιηθά ηφμα θαη κάιινλ ππήξραλ αλνίγκαηα 

παξαζχξσλ κε επηζηχιην πνπ έλσλε ηνπο θίνλεο ησλ παξαζχξσλ αλά δχν. 

Πάλσ απφ ηηο θφγρεο ππήξραλ 8 κεγάια παξάζπξα θαη πάλσ απ΄ απηά θαη 

θάησ απφ ηνλ ηξνχιν 8 κηθξά παξάζπξα. 
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Ζ θπξίσο είζνδνο ηνπ θηηξίνπ ήηαλ θαηά κήθνο ηνπ άμνλα πξνο ηα λφηηα 

θαη μεθηλνχζε απφ ηελ λφηηα θφγρε ηνπ. Γίπια απφ ηελ είζνδν απηήλ ππήξραλ 

εθαηέξσζελ δχν ζθάιεο πνπ νδεγνχζαλ ζηελ ζηέγε. 

 

Παιαηνρξηζηηαληθή θαη ξωκαϊθή επνρή : ε πνηα αθξηβψο επνρή 

κεηαηξάπεθε ην θηίξην απφ θνζκηθφ κε ρξηζηηαληθφ δελ είλαη βέβαην. Πξέπεη λα 

ζπλέβε κεηαμχ ηνπ ηέινπο ηνπ 4 νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 6 νπ αη., πηζαλφηαηα 

ζηελ επνρή ηνπ Θενδφζηνπ ηνπ Μεγάινπ (379-395 κ. Υ.). Ζ επηθξαηέζηεξε 

άπνςε γηα ηελ κεηνλνκαζία ηνπ είλαη λαφο ησλ Αζσκάησλ ή ησλ 

Αξραγγέισλ, πνπ αλαθέξεηαη ζε πεγέο ηνπ 9νπ , 12νπ θαη 1 νπ αη. Σν θηίξην 

κεηαηξάπεθε ζηε Μεηξφπνιε Θεζζαινλίθεο κεηαμχ 1523-24 θαη 1590-91, 

νπφηε θαη ε πξνγελέζηεξε Μεηξφπνιε Αγ. νθία είρε κεηαηξαπεί ζε ηδακί. Ζ 

αλαηνιηθή θφγρε κεηαηξάπεθε ζε νξζνγψληα κε αςίδα γηα ην Ηεξφ Βήκα. Έηζη 

έραζε ην θηίξην ηελ ζηαηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη εληζρχζεθε ζην εμσηεξηθφ ηεο 

θφγρεο κε δχν αληεξίδεο. Γη’ απηφ ππέζηε κεγάιεο δεκηέο ζηνλ ζεηζκφ ηνπ 

1978. Δπίζεο πξνζηέζεθε ςεθηδσηή δηαθφζκεζε ζηελ αςίδα ηνπ Ηεξνχ 

Βήκαηνο. Μηα άιιε κεγάιε αιιαγή ήηαλ ε πξνζζήθε ελφο πεξηκεηξηθνχ 

ζηεγαζκέλνπ δηαδξφκνπ γχξσ απφ φιν ηνλ ξσκατθφ θχιηλδξν γηα λα 

κεγαιψζεη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ ζρεδφλ ζην δηπιάζην. Έηζη 

γθξεκίζηεθαλ νη ηνίρνη ησλ 7 θνγρψλ. Ο δηάδξνκνο απηφο πξέπεη λα 
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γθξεκίζηεθε κε ηνλ κεγάιν ζεηζκφ ηνπ 7 νπ αη. ζηελ πφιε. ηελ δπηηθή 

πιεπξά ρηίζηεθε κηα λέα είζνδνο κε λάξζεθα. ηελ λφηηα είζνδν πξνζηέζεθε 

έλαο πξνζάιακνο κε δχν παξεθθιήζηα, έλα θπθιηθφ ζηα αλαηνιηθά θη έλα 

νθηαγσληθφ ζηα δπηηθά ηνπ. Απηφ δείρλεη φηη ε είζνδνο πξνο ηα λφηηα θαη πξνο 

ην Αλάθηνξν αθφκα ππήξρε θαη κάιινλ ν λαφο ρξεζίκεπε ζηελ 

παιαηνρξηζηηαληθή επνρή ζαλ απηνθξαηνξηθφο λαφο ηνπ Αλαθηφξνπ. Γείγκαηα 

ηεο ιάκςεο ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο επνρήο είλαη ηα ππέξνρα ςεθηδσηά 

εξγαζηεξίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ απνηεινχλ ηα παιαηφηεξα ζσδφκελα ηεο 

Αλαηνιήο. Φεθηδσηά δηαθνζκνχζαλ ηα εζσηεξηθά ζηηο θφγρεο, ηα ηφμα, ηα 

επάλσ παξάζπξα θαη ηνλ ηξνχιν. Δπίζεο ππήξρε πνιχρξσκε 

νξζνκαξκάξσζε ζηνπο ηνίρνπο κέρξη ηελ βάζε ηνπ ηξνχινπ, ε νπνία δελ 

ζψδεηαη θαζφινπ ζήκεξα. 

Σα ςεθηδσηά ζηηο 3 θφγρεο θαη ζηα 4 παξάζπξα πνπ ζψδνληαη ζήκεξα 

έρνπλ θαζαξά δηαθνζκεηηθφ ραξαθηήξα, κε πινχζηα κνηίβα, λαηνπξαιηζηηθή 

απφδνζε θαη πνιπρξσκία, κε ιακπεξέο ρξπζέο θαη αζεκέληεο ςεθίδεο ζην 

θφλην. ην ηφμν ηεο λνηηναλαηνιηθήο θφγρεο ππάξρνπλ νθηαγσληθά πιαίζηα 

κε πνπιηά θαη θξνχηα. Μηα θαξδηά ηαηλία κε βάδα κε άλζε θαη θαιάζηα κε 

θξνχηα πεξηθιείεη ην ςεθηδσηφ. Σν ςεθηδσηφ ηεο λφηηαο θφγρεο έρεη 

δηαθφζκεζε ηάπεηα: γχξσ απφ έλαλ θεληξηθφ ζηαπξφ κε αζεκέλην θφλην είλαη 

άλζε, πνπιηά, άζηξα θαη θαιάζηα κε θξνχηα. Παξφκνηα είλαη θαη ε δηαθφζκεζε 

ηεο δπηηθήο θφγρεο θαη ηα ηφμα ησλ παξαζχξσλ. Δδψ θαίλεηαη ε εκπεηξία θαη 

ε επαηζζεζία ησλ ηερληηψλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ζηα παξάζπξα πνπ 

θσηίδνληαλ άκεζα απαιφηεξνπο ηφλνπο ρξσκάησλ, ελψ ζηηο ρακειφηεξεο θαη 

ζθνηεηλφηεξεο θφγρεο εληνλφηεξα ρξψκαηα. 

Σνπξθνθξαηία : Σν 1590-91 ν λαφο κεηαηξάπεθε απφ ηνλ ηλάλ Παζά 

θαη ηνλ επηθεθαιήο ηεο Μνλήο ησλ Γεξβίζεδσλ, Υνξηάηδε νπιετκάλ Δθέληε, 

ζε ηδακί, θαη νλνκάζηεθε Υνξηάηδ Δθέληε Σδακί. Ο Γεξβίζεο θαη θάπνηνο 

Γηνπζνχθ Μπέεο ηάθεθαλ αλαηνιηθά ηεο θφγρεο ηνπ Ηεξνχ. Απνκεηλάξη ηεο 

επνρήο είλαη ν κηλαξέο, ε θξήλε ζηελ απιή θαη νη πξνζάιακνη ζηελ δπηηθή θαη 

λφηηα είζνδν ηνπ θηηξίνπ. Δθείλε ηελ επνρή νλνκαδφηαλ θαη ζαλ Δζθί 

Μεηξνπφι (Παιαηά Μεηξφπνιε), απφ ηηο πεξηγξαθέο ησλ πεξηεγεηψλ ηνπ 18 

νπ θαη 19 νπ αη. Σν ζεκεξηλφ φλνκα Αγ. Γεψξγηνο, δφζεθε απφ ην παξεθθιήζη 

ηνπ αγίνπ, πνπ βξηζθφηαλ ζηελ δπηηθή είζνδν ηνπ θηηξίνπ θαη αλήθε ζηελ Μνλή 
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Γξεγνξίνπ ηνπ Αγ. Όξνπο. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο πφιεο ην 1912, 

μαλαρξεζηκνπνηήζεθε ην θηίξην ζαλ ρξηζηηαληθφο λαφο. Σν 1914 έγηλαλ 

αλαζθαθέο απφ γάιινπο ηεο ηξαηηάο ηεο Αλαηνιήο, επηβιεπφκελεο απφ 

έιιελεο θαη δαλνχο. Σν 1917 ν Δι. Βεληδέινο αλαθήξπμε ην θηίξην ζαλ 

Μαθεδνληθφ Μνπζείν, θη έηζη απνηεινχζε εθζεηήξην ρξηζηηαληθψλ γιππηψλ 

κέρξη ηνλ ζεηζκφ ηνπ 1978. 

  

 

Σν αξραηνινγηθό κνπζείν Θεζζαινλίθεο 

           Σν Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο είλαη 

θξαηηθφ κνπζείν ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ θαη απνηειεί αλεμάξηεηε Τπεξεζία απφ ην 

2001. ηεγάδεηαη απφ ην 1962 ζε θηήξην ηνπ 

αξρηηέθηνλα Πάηξνθινπ Καξαληηλνχ θαη είλαη 

θεξπγκέλν σο δηαηεξεηέν κλεκείν λεφηεξεο 

θιεξνλνκηάο, θαζψο αληηπξνζσπεχεη έλα απφ ηα πην 

ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα ηνπ κνληεξληζκνχ ζηελ Διιάδα. ηηο ζπιινγέο ηνπ 

πεξηιακβάλνληαη αληηθείκελα θαη αλαζθαθηθά ζχλνια απφ έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ 

δηελεξγεζεί απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ζε νιφθιεξε ηε Μαθεδνλία απφ ην 

1912 κέρξη ζήκεξα. ηηο ζπιινγέο ηνπ πεξηιακβάλνληαη επίζεο αληηθείκελα πνπ 

αλήθαλ ζε ηδηψηεο θαη δσξίζεθαλ ζην ΑΜΘ.  

            Μεηά απφ κία καθξά πεξίνδν εξγαζηψλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ησλ ρψξσλ έθζεζεο, απνζήθεπζεο, ζπληήξεζεο θαη δηνίθεζεο, ην 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο άλνημε ηηο πχιεο ηνπ ζην θνηλφ, ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 2006. ην δηάζηεκα πνπ πξνεγήζεθε, εθηφο απφ ηελ θηεξηαθή επέθηαζε, 

ζρεδηάζηεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε επαλέθζεζε ησλ κφληκσλ ζπιινγψλ ηνπ 

Μνπζείνπ κε ηξφπν πνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ επηζθέπηε. Δπηά 

ελφηεηεο ζπλζέηνπλ ηελ εθζεζηαθή πξφηαζε ηνπ Μνπζείνπ, κέζσ ηεο νπνίαο ν 

επηζθέπηεο έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ θφζκν ηεο αξραίαο Μαθεδνλίαο, ηνλ πνιηηηζκφ 

θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο:  

1. Πξντζηνξηθή Μαθεδνλία  

jav
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2. Πξνο ηε γέλεζε ησλ πφιεσλ  

3. Ζ Μαθεδνλία απφ ηνλ 7ν αη. π. Υ. έσο ηελ χζηεξε αξραηφηεηα  

4. Θεζζαινλίθε, Μαθεδνλίαο κεηξφπνιηο  

5. Ο ρξπζφο ησλ Μαθεδφλσλ  

6. Αγξφο-Οηθία-Κήπνο-Σφπνο  

7. Μαθεδνλία: απφ ηηο ςεθίδεο ζηα pixels  

            Πξφζεζε ήηαλ λα θσηηζηνχλ φςεηο ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ αλαπηχρζεθε ζηε 

Μαθεδνλία, θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ φκνξσλ λνκψλ, απφ ηελ 

απγή ηεο πξντζηνξίαο κέρξη ηελ χζηεξε αξραηφηεηα, ηνπο πξψηνπο, δειαδή, 

ρξηζηηαληθνχο αηψλεο. 

             Δπηδηψρζεθε ε νξγάλσζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ εθζέζεσλ λα είλαη απφιπηα 

αλζξσπνθεληξηθή, αλαπαξηζηψληαο, φζν ην επηηξέπνπλ ηα επξήκαηα θαη ε 

επηζηεκνληθή έξεπλα, ηε δσή θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ έδξαζαλ 

θάπνηε ζε απηή ηελ πεξηνρή ηεο Διιάδαο. Γηα ηελ πξνζέγγηζε απηή ηνπ 

παξειζφληνο, έγηλε πξνζπάζεηα λα εθαξκνζζνχλ νη αξρέο ηεο ζχγρξνλεο 

κνπζεηνινγίαο θαη εξγάζηεθε κία πνιππιεζήο νκάδα επηζηεκφλσλ, ηερληηψλ, θαη 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ. Σν Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο επηζπκεί λα είλαη 

ρψξνο πνιηηηζκνχ, κάζεζεο, εθπαίδεπζεο, επηζηήκεο θαη επηθνηλσλίαο. Γηα λα 

πξαγκαηψζεη απηνχο ηνπο ζηφρνπο πξνζθέξεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

παξνπζηάδεη πεξηνδηθέο εθζέζεηο κε ζέκαηα πνπ αληινχληαη απφ ηνλ αξραίν αιιά θαη 

ηνλ ζχγρξνλν πνιηηηζκφ, πξνσζεί ηελ αξραηνινγηθή έξεπλα θαη νξγαλψλεη ζεκαηηθά 

εξγαζηήξηα, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα θαη ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο.  
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ΣΑ ΠΑΛΑΗΟΥΡΗΣΗΑΝΗΚΑ ΚΑΗ ΒΤΕΑΝΣΗΝΑ ΜΝΖΜΔΗΑ ΣΖ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Βπδαληηλά ηείρε 

Σα Βπδαληηλά ηείρε ηεο Θεζζαινλίθεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ ηκήκα 
νρχξσζεο, ηεξάζηηα ηζηνξηθή θιεξνλνκηά θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ 
πνιηηηζκνχ ηεο πφιεο. Ζ Βπδαληηλή αξρηηεθηνληθή ηνπο είλαη κνλαδηθή. Σα 
ηείρε πνπ απαξηίδνπλ θαηά κήθνο ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο έρνπλ πεξίπνπ 
5 ρηιηφκεηξα πεξίκεηξν θαη ην χςνο ηνπο θπκαίλεηαη απφ 9 κέηξα σο 10,50 
κέηξα. Σν ρηίζηκφ ηνπο πεξηβάιιεηαη απφ επαλαιακβαλφκελεο ζεηξέο 
ηνχβισλ θαη πεηξσκάησλ δηαθνζκεκέλα κε ηαπξνχο, αξραηνειιεληθά 
ζχκβνια φπσο ε απεηθφληζε ηνπ ήιηνπ ή ξφκβνπο. Παξφκνηαο νρχξσζεο 
είλαη θαη ηα βπδαληηλά ηείρε πνπ ζψδνληαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

 

Ζ πξψηε νρχξσζε ηεο λεφθηηζηεο πφιεο ηνπ Καζζάλδξνπ πνπ έπαημε 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζή ηεο μεθηλά απφ ηνλ 3ν αηψλα π.Υ. Οη 
βπδαληηλέο νρπξψζεηο, βνεζνχζαλ ζηελ απψζεζε ησλ ερζξψλ ηεο πφιεο 
απφ ην Βνξξά. ε απηφ καο πιεξνθνξνχλ νη επηγξαθέο πνπ έρνπλ βξεζεί 
θαηά θαηξνχο. Ζ πξψηε ρξνλνινγείηαη γχξσ ζηνλ 5ν κε 6ν αηψλα θαη 
αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα: «Τείρεζηλ άξξεθηνη Οξκίζδαο εμεηέιεζε ηελ δε 
πόιηλ». Ηζηνξηθνί ππνζηεξίδνπλ πσο αλαθέξεηαη ζηνλ παηέξα ηνπ Οξκίζδα. 

Ζ δεχηεξε επηγξαθή κε ηελ αλαθνξά «Δπί ηνπ αγηνηάηνπ 
Αξρηεπηζθόπνπ Δπζέβηνπ εγέλεην νξηζκόο απηνύ», καο πιεξνθνξεί πσο 
πξνζζήθε έγηλε γηα ηνλ αξρηεπίζθνπν Δπζέβην ν νπνίνο ηάρζεθε ππέξ ηεο 
πξφζζεηεο νρχξσζεο ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηνθξαηνξίαο 
ηνπ Μαπξίθηνπ, φηαλ ε πφιε πνιηνξθνχληαλ απφ ηνπο ιάβνπο. Ζ ηξίηε 
επηγξαθή θνληά ζηα ηείρε ηεο Πιαηείαο Διεπζεξίαο ρξνλνινγείηαη κεηαμχ 
10νπ θαη 13νπ αηψλα θαη καο ελεκεξψλεη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ ζηα ηείρε 
πξνο ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα: « Αλαθαηλίζζε 
επί Λένληνο Αιεμάλδξνπ ησλ Απηαδέιθσλ θαη Απηνθξαηόξσλ θαη 
Φηινρξήζησλ εκώλ Βαζηιέσλ θαη επί Νηθνιάνπ ηνπ Οηθνπκεληθνύ εκώλ 
Παηξηάξρνπ - Αλαθαηλίζζε επί Λένληνο Βαζηιηθνύ Πξσηνζπαζάξηνπ θαη 
ζηξαηεγνύ Θεζζαινλίθεο ηνπ Φαηδηιάθε θαη επί Ισάλλνπ Αξρηεπηζθόπνπ 
Θεζζαινλίθεο ηνπ εληνπίνπ». 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/3%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
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Ζ ηέηαξηε επηγξαθή καο πιεξνθνξεί γηα ηνλ ζηξαηεγφ Λνγνζέηε 
Ταιέν πνπ έρηηζε έλα επηπιένλ ηκήκα θνληά ζηελ ζάιαζζα θνληά ζην Λεπθφ 
Πχξγν ην 1316 κ.Υ. θαη αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα: «Αλεθηίζζε εθ βάζξσλ ην 
κέξνο ηνπ ηείρνπο δηα ζπλδξνκήο θαη ζπλεξγίαο ηνπ Παλζεβαζηνύ Λνγνζέηνπ 
ηνπ ζηξαηησηηθνύ ηνπ Υαιένπ θεθαιαηηθεύνληνο ελ ηε δε πόιε Θεζζαινλίθεο 
θαηά ηνλ ρξόλν ηεο ΙΓ΄ ηλδηθηισλνο ΣΩΚΓ΄ έηνπ»ο. 

Σν 1355 κ.Υ, ε απηνθξάηεηξα Άλλα Παιαηνινγίλα μεθίλεζε εθζηξαηεία 
θαηά ηνπ Καηαθνπδελνχ, επηδηνξζψλνληαο έλα κεγάιν κέξνο ησλ ηεηρψλ, 
δεκηνπξγψληαο δχν πχιεο ζηα ηείρε ζηελ κία εθ ησλ νπνίσλ επηγξαθή καο 
πιεξνθνξεί γηα ην έξγν αλαθέξνληαο: « Αλεγέξζε ε παξνύζα πύιε νξηζκό 
ηεο θξαηαηάο θαη Αγίαο εκώλ θπξίαο θαη Γεζπνίλεο θπξάο Άλλεο ηεο 
Παιαηνγίλεο ππεξεηήζαληνο θαζηξνθύιαθνο Ισάλλνπ Φακαέηνπ ηνπ 
Κνηαηζηόξσο ησ ΣΩΓΞ΄ έηε ηλδηθηηώλη Θ΄», ελψ ε επηγξαθή ζηε βφξεηα πιεπξά 
καο πιεξνθνξεί γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα: 
«Σζέλεη Μαλνπήι ηνπ θξαηίζηνπ Γεζπόηνπ έγεηξε ηνλ δε πύξγνλ ζπλ ησ ηεηρίσ 
Γεώξγηνο Γνπμ απόθαπθνο εθ βάζξσλ ζζέλεη Μαλνπήι ηνπ Καξηίζηνπ». Απφ 
ηνλ 15ν αηψλα θαη έπεηηα κέρξη θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο δελ 
ππήξμαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

ήκεξα ηα Βπδαληηλά Σείρε, ππάγνληαη ζηελ Δθνξεία Βπδαληηλψλ 
Αξραηνηήησλ ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηελ νπνία ζπληεξνχληαη θαη 
απνηεινχλ Μλεκείν Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, ελψ έρνπλ λα 
επηδείμνπλ ηελ ηεξάζηηα ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο ε νπνία παξέκεηλε αθέξαηα 
ζην ρξφλν. 

 
Σν Δπηαπύξγην 

Σν θξνχξην ηνπ Δπηαππξγίνπ βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηεο 
Αθξφπνιεο. Απνηειείηαη απφ δέθα πχξγνπο ηξηγσληθνχο θαη ηεηξάπιεπξνπο 
θαη απφ ηα κεζνπχξγηα ηκήκαηά ηνπο. Παξνπζηάδεη έλα ζχκπιεγκα 
δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ θάζεσλ απφ ηελ πξψηκε βπδαληηλή πεξίνδν 
έσο θαη ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, κε ηειηθή θάζε ηε λεψηεξε 
πξνζζήθε ησλ θηηζκάησλ ησλ θπιαθψλ, θαη ηαπηφρξνλα έλα απφ ηα πην 
θαινδηαηεξεκέλα κλεκεία κεζαησληθήο νρπξσηηθήο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. 

 
Σν Δπηαπχξγην, έζραην θαηαθχγην ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο πφιεο θαη 

έδξα δηνηθήζεψο ηεο, δελ είλαη ζπλνιηθά ρξνλνινγεκέλν. Πχξγνη θαη 
κεζνπχξγηα ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηνπ αλήθνπλ ζηε γεληθή δηάηαμε ηνπ 
παιαηνρξηζηηαληθνχ ηείρνπο ηεο Αθξφπνιεο, κε πνιιέο βέβαηα, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
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κεηαγελέζηεξεο επεκβάζεηο. Ζ λφηηα πιεπξά κε ηνπο πέληε πχξγνπο ηεο 
πξνζηέζεθε ζηα βπδαληηλά ρξφληα, δεκηνπξγψληαο έηζη ην θξνχξην. 

Ζ νλνκαζία «Δπηαπχξγην» απαληάηαη ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, 
σο κίκεζε -θαηά κία άπνςε- ηνπ Δπηαππξγίνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (Yedi 
Kule), αληίζηνηρνπ νρπξσκαηηθνχ έξγνπ ηνπ 15νπ αη. Αλαθνξέο ζην θξνχξην 
ζε πξψηκεο πεγέο δελ ππάξρνπλ θαη νη κεηαγελέζηεξεο είλαη ζπρλά αζαθείο. 
Σν 1208-9 αλαθέξεηαη έλα «castiel» ζηε Θεζζαινλίθε θαη ην 1235 ν «θάζηξν-
θχιαμ κεηά ησλ ηνπ θαζηειιίνπ ηδαθφλσλ». Αλαθνξέο ηνπ 14νπ-15νπ αη. ζηνλ 
«Κνπιά ηεο Θεζζαινλίθεο» ζρεηίδνληαη άιινηε κε ην Δπηαπχξγην θαη άιινηε 
κε ηελ Αθξφπνιε ζπλνιηθά. 

Έλα ρξφλν κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο πφιεο απφ ηνπο Σνχξθνπο, ην 1431, ν 
πξψηνο ηνχξθνο δηνηθεηήο Σζανχο-Μπέε αλαζθεπάδεη ηνλ θεληξηθφ πχξγν 
εηζφδνπ ηνπ Δπηαππξγίνπ θαη εληνηρίδεη επηγξαθή. Σν 1591 ζην θξνχξην (Iç 
Kale) δηακέλεη ν θξνχξαξρνο κε 300 άληξεο. Υακέλε επηγξαθή πνπ 
θαηαγξάθεη ν Δβιηγηά Σζειεκπή, ηνχξθνο πεξηεγεηήο ηνπ 17νπ αη., 
αλαθέξεηαη ζε επηδηφξζσζή ηνπ ην 1646. Σν 1732, ζε έγγξαθν θαηαγξαθήο 
ηειεβφισλ θαη ππξνκαρηθψλ ησλ θξνπξίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, αλαθέξνληαη 
νη νλνκαζίεο ησλ πχξγσλ ηνπ Γεδή Κνπιέ. Αξγφηεξα ην θξνχξην 
εγθαηαιείπεηαη σο έδξα δηνίθεζεο, αρξεζηεχεηαη σο νρπξσκαηηθφ έξγν θαη 
ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αη. κεηαηξέπεηαη ζε θπιαθή. 

 
Πύξγνο ηνπ Σξηγωλίνπ 

Ο κεγάινο βνξεηναλαηνιηθφο θπιηλδξηθφο Πχξγνο ηεο νρχξσζεο ηεο 
Θεζζαινλίθεο, πνπ κε βάζε ην θείκελν ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο αιψζεσο ηεο πφιεο 
Ησάλλε Αλαγλψζηε νλνκάζηεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο Πχξγνο ηνπ Σξηγσλίνπ, 
θηίζηεθε ηαπηφρξνλα κε ην Λεπθφ Πχξγν, κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο 
Θεζζαινλίθεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο, πηζαλφηαηα ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 15νπ 
αηψλα. Πξφθεηηαη γηα έλα θπιηλδξηθφ θηίζκα χςνπο 20,00-22,00 κ. θαη 
δηακέηξνπ πνπ ειαηηψλεηαη φζν απμάλεηαη ην χςνο ηνπ [απφ 24,85 κ. ζηε 
βάζε ηνπ έσο 23,45κ. ζηε ζηάζκε ηνπ δψκαηνο]. Ζ θιίζε πνπ έρεη ε 
εμσηεξηθή επηθάλεηα ιφγσ ηεο ειάηησζεο ηεο δηακέηξνπ ηνπ εκθαλίδεηαη 
εληνλφηεξε κέρξη ηε ζηάζκε ηνπ πψξηλνπ θνζκήηε θακπχιεο δηαηνκήο πνπ 
ηνλ πεξηβάιιεη θαη ζηνλ νπνίν νθείιεη ηελ νζσκαληθή νλνκαζία ηνπ 
“Σδηληδηξιή ή Κνπζαθιή Κνπιέ”, πνπ κεηαθξάδεηαη ζηα ειιεληθά σο 

“Εσζκέλνο Πχξγνο”. Ο Πχξγνο 
θαηαζθεπάζηεθε γηα λα 
αληηκεησπίζεη ηηο λέεο ηερληθέο 
πνιέκνπ κε ηελ ρξήζε 
ππξνβφισλ φπισλ θαη ν φινο 
ζρεδηαζκφο ηνπ εμππεξεηεί ην 
ζθνπφ απηφ, φπσο ην κεγάιν 
πάρνο ησλ ηνηρνπνηηψλ ηνπ θαη 
ην θπιηλδξηθφ ηνπ ζρήκα, πνπ 
ππαγνξεχηεθαλ απφ ηελ αλάγθε 
εμνζηξαθηζκνχ ησλ βιεκάησλ 
θαη ηελ εμαζθάιηζε επνπηείαο 
ηεο γχξσ πεξηνρήο. ην 
ζρεδηαζκφ απηφ 

πεξηιακβάλνληαη θαη δχν πξνεμνρέο ζηε λφηηα θαη δπηηθή πιεπξά, πνπ 
ρξεζίκεπαλ σο παξαηεξεηήξην θαη θαηαρχζηξα αληίζηνηρα. 
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Ζ είζνδνο ζηνλ Πχξγν γίλεηαη απφ ηα δπηηθά κέζσ μχιηλεο πιαηθφξκαο, 
πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζχγρξνλε κεηαιιηθή θαηαζθεπή. Μεηά ηελ είζνδν 
δεκηνπξγείηαη έλαο ηεηξάγσλνο ρψξνο ν νπνίνο θαιχπηεηαη απφ ρακειφ ζφιν 
πνπ νδεγεί ζε δχν θιηκαθνζηάζηα, κε θαηεχζπλζε ην έλα πξνο ηα 
βνξεηνδπηηθά θαη ην άιιν πξνο ηα αλαηνιηθά, ηα νπνία νδεγνχλ ζην πξψην 
επίπεδν θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ηξεηο ζνισηνχο ρψξνπο πνπ ρξεζηκεχνπλ σο 
ππξνβνιεία θαη ζε έλα παξαηεξεηήξην – απνρσξεηήξην, νη νπνίνη 
νξγαλψλνληαη θπθιηθά θαη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ 
Πχξγνπ. Ζ ζπλέρεηα ηνπ βνξεηνδπηηθνχ θιηκαθνζηαζίνπ νδεγεί ζην δεχηεξν 
επίπεδν, φπνπ δηακνξθψλεηαη αξηζηεξά ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ έλα θπιάθην 
ειέγρνπ ηεο εηζφδνπ, ελζσκαησκέλν ζην βφξεην βπδαληηλφ ηείρνο θαη δεμηά 
έλαο νξζνγψληνο θιεηζηφο ρψξνο πνπ ρξεζίκεπε σο ππξηηηδαπνζήθε (ζήκεξα 
αίζνπζα πξνβνιψλ θαη ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ) θαη έλαο αθφκε ρψξνο, ηεο 
θξνπξάο απφ φπνπ γηλφηαλ ν έιεγρνο ηεο εηζφδνπ ζηνλ Πχξγν. ε απηφλ ηνλ 
ρψξν εληνπίδνληαη ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο νρπξσκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο φπσο 
ε ζέζε ησλ κεραληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαξξαθηψλ, νη δηακπεξείο νπέο 
πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο θαηαρχζηξεο θαζψο θαη νη ππνδνκέο πνπ ηηο 
ππνζηήξηδαλ ην ηδάθη θαη ε δεμακελή λεξνχ. 

Ζ παξνπζία πξνυπάξρνληνο κεγάινπ νξζνγψληνπ πχξγνπ ηεο 
παιαηνρξηζηηαληθήο – πξσηνβπδαληηλήο νρχξσζεο, πνπ εληνπίζηεθε 
αλαζθαθηθά κέζα ζηνλ Πχξγν, ππαγφξεπζε ηελ αλαδηακφξθσζε ηεο αξρηθήο 
ζρεδίαζεο ηνπ δεχηεξνπ επηπέδνπ. Ζ απφιεμε ηνπ κλεκείνπ εληζρχεηαη κε ηηο 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο γηα ηελ άκπλα ηνπ Πχξγνπ επάιμεηο. 

 
Ο Λεπθόο Πύξγνο 

Ο Λεπθφο Πχξγνο ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη νρπξσκαηηθφ έξγν νζσκαληθήο 

θαηαζθεπήο ηνπ 15νπ αηψλα (ρηίζηεθε πηζαλφλ κεηαμχ 1450-70). ήκεξα 
ζεσξείηαη ραξαθηεξηζηηθφ κλεκείν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη είλαη φ,ηη έρεη ζσζεί 
απφ ηελ θαηεδαθηζκέλε νζσκαληθή νρχξσζε ηεο πφιεο. Ζ ζεκεξηλή κνξθή 
ηνπ πχξγνπ αληηθαηέζηεζε βπδαληηλή νρχξσζε ηνπ 12νπ αηψλα, γηα λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα σο θαηάιπκα θξνπξάο Γεληηζάξσλ θαη σο 
θπιαθή ζαλαηνπνηληηψλ. ήκεξα ιεηηνπξγεί σο κνπζείν θαη είλαη έλα απφ πην 
γλσζηά θηίζκαηα-ζχκβνια πφιεσλ ζηελ Διιάδα. Έρεη 6 νξφθνπο, 34 κέηξα 
χςνο θαη 70 κέηξα πεξίκεηξν. 

 Ο Λεπθφο Πχξγνο, ην κλεκείν-ζχκβνιν ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ ζήκεξα 
πςψλεηαη κνλαρηθφο ζηελ παξαιία ηεο πφιεο, ζην παξειζφλ απνηεινχζε ην 
λνηηναλαηνιηθφ πχξγν ηεο νρχξσζήο ηεο. χκθσλα κε πεξηγξαθέο 
πεξηεγεηψλ θαη παιαηέο απεηθνλίζεηο ηεο πφιεο, ην ζαιάζζην ηκήκα ηνπ 
ηείρνπο, πνπ θαηεδαθίζηεθε ην 1867, είρε ηξεηο πχξγνπο, απφ ηνπο νπνίνπο ν 
αλαηνιηθφο ήηαλ ν Λεπθφο Πχξγνο, θηηζκέλνο αθξηβψο ζην ζεκείν φπνπ 
ζπλαληηφηαλ ην αλαηνιηθφ κε ην ζαιάζζην ηείρνο. Ζ αθξηβήο ρξνλνιφγεζή ηνπ 
δελ είλαη γλσζηή, αιιά είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη θηίζζεθε ζηα ηέιε ηνπ 15νπ αη., 
κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηνπο Σνχξθνπο, θαη αληηθαηέζηεζε 
έλαλ παιαηφηεξν βπδαληηλφ πχξγν, ν νπνίνο αλαθέξεηαη απφ ην κεηξνπνιίηε 
Θεζζαινλίθεο Δπζηάζην, ζηελ πεξηγξαθή ηεο πνιηνξθίαο ηεο πφιεο απφ ηεο 
Ννξκαλδνχο ην 1185. ηε καθξά ηζηνξία ηνπ, ν πχξγνο έρεη αιιάμεη θαηά 
θαηξνχο νλφκαηα θαη ρξήζεηο. Σνλ 18ν αηψλα αλαθέξεηαη σο ''Φξνχξην ηεο 
Καιακαξηάο'', ελψ ην 19ν αηψλα σο ''Πχξγνο ησλ Γεληηζάξσλ'' θαη ''Πχξγνο 
ηνπ Αίκαηνο''. Σα δχν ηειεπηαία νλφκαηα νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ήηαλ 
θπιαθή βαξππνηληηψλ θαη ε φςε ηνπ βαθφηαλ κε αίκα απφ ηηο ζπρλέο 
εθηειέζεηο ησλ θπιαθηζκέλσλ απφ ηνπο Γελίηζαξνπο. Σν 1890 έλαο θαηάδηθνο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/15%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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γηα λα απνθηήζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ άζπξηζε κε αζβέζηε ηνλ πχξγν θαη απφ 
ηφηε έκεηλε ε ζεκεξηλή νλνκαζία ηνπ, ''Λεπθφο Πχξγνο''. Μεηά ηελ 
απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο, ην 1912, ν πχξγνο πεξηήιζε ζην ειιεληθφ 
δεκφζην θαη είρε θαηά θαηξνχο δηάθνξεο ρξήζεηο. ηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ 
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηέγαδε ην θέληξν δηαβηβάζεσλ ησλ πκκάρσλ, ελψ ην 
1916 έλαο ηνπ φξνθνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε θχιαμε αξραηνηήησλ πνπ 
πξνέξρνληαλ απφ ηηο αξραηνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ βξεηαληθψλ 
δπλάκεσλ ζηε δψλε επζχλεο ηνπο. Αθφκε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αεξάκπλα 
ηεο πφιεο θαη σο Δξγαζηήξην Μεηεσξνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Θεζζαινλίθεο. Οη ηειεπηαίνη πνπ ζηεγάζζεθαλ ζηνλ πχξγν πξηλ απφ ηελ 
αλαζηήισζή ηνπ ήηαλ νη Ναπηνπξφζθνπνη. ηελ αξρή ηνπ 20νχ αηψλα ζην 
ρψξν γχξσ απφ ηνλ πχξγν ιεηηνπξγνχζε ην πεξίθεκν θαθελείν θαη ην 
''Θέαηξν ηνπ Λεπθνχ Πχξγνπ'', πνπ θαηεδαθίζηεθαλ ην 1954, κε ζθνπφ ηελ 
επέθηαζε ηνπ πάξθνπ.  

Ο πχξγνο είλαη θπιηλδξηθφο κε χςνο 
33,90 κ. θαη δηάκεηξν 22,70 κ. Έρεη 
ηζφγεην θαη έμη νξφθνπο, πνπ 
επηθνηλσλνχλ κε εζσηεξηθφ 
θιηκαθνζηάζην κήθνπο 120 κ., ην νπνίν 
ειίζζεηαη θνριησηά ζε επαθή κε ηνλ 
εμσηεξηθφ ηνίρν, αθήλνληαο ζην θέληξν 
έλαλ θπθιηθφ ππξήλα δηακέηξνπ 8,50 κ. 
Έηζη, ζε θάζε φξνθν ζρεκαηίδεηαη κηα 
θεληξηθή θπθιηθή αίζνπζα, κε ηελ νπνία 
επηθνηλσλνχλ κηθξφηεξα ηεηξάπιεπξα 
δσκάηηα, αλνηγκέλα ζην πάρνο ηνπ 
εμσηεξηθνχ ηνίρνπ. Ο ηειεπηαίνο φξνθνο 
έρεη κφλν ηελ θεληξηθή αίζνπζα θαη έμσ 
απφ απηήλ δεκηνπξγείηαη δψκα, πνπ 
πξνζθέξεη εμαηξεηηθή ζέα ηνπ γχξσ 
ηνπίνπ ηεο πφιεο θαη ηεο ζάιαζζαο. 
Όπσο δείρλνπλ νη ηζηνξηθέο καξηπξίεο, 
αιιά θαη ε εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε ησλ 

ρψξσλ, ε χπαξμε ηδαθηψλ, θαπλαγσγψλ θαη κηθξψλ αθνδεπηεξίσλ κε 
απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα, ν πχξγνο δελ είρε κφλν ακπληηθή ρξήζε, αιιά ήηαλ 
θαη ζηξαηησηηθφ θαηάιπκα. Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ν πχξγνο 
πεξηβαιιφηαλ απφ ρακειφ νθηαγσληθφ πεξίβνιν, εληζρπκέλν κε 
νθηαγσληθνχο ππξγίζθνπο ζηηο ηξεηο γσλίεο ηνπ. ην εζσηεξηθφ ηνπ ππήξραλ 
έλα δεξβηζηθφ εζπραζηήξην, ππξηηηδαπνζήθεο θαη δεμακελή λεξνχ, ελψ 
επάλσ ζηελ είζνδφ ηνπ ζσδφηαλ ηνπξθηθή επηγξαθή πνπ αλέθεξε φηη ν 
πχξγνο ηνπ Λένληνο έγηλε ην 1535-1536, ρξνλνινγία πνπ πηζαλψο 
αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ πεξηβφινπ. 

Σν 1983-1985 έγηλε απφ ηελ 9ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ ε 
αλαζηήισζε ηνπ κλεκείνπ θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε εθζεζηαθφ ρψξν. Με ηελ 
επθαηξία ηνπ ενξηαζκνχ ησλ 2.300 ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζε ηεο 
Θεζζαινλίθεο, ζηέγαζε ηελ έθζεζε ''Θεζζαινλίθε - Ηζηνξία θαη Σέρλε'', ελψ 
ην 2001 ηελ πεξηνδηθή έθζεζε ''Ώξεο Βπδαληίνπ - Καζεκεξηλή δσή ζην 
Βπδάληην''.  

Σν επηέκβξην ηνπ 2008 εγθαηληάζηεθε ε λέα κφληκε έθζεζε πνπ αθνξά 
ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη θαη ηηο κέξεο καο.  
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Ζ θνηκεηεξηαθή βαζηιηθή 

Ζ Βαζηιηθή ηεο 3εο επηεκβξίνπ, θάησ απφ ηελ ππεξπςσκέλε 
νδνγέθπξα, θηινμελείηαη ζην λαφ πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηα παξαθείκελα 
θηίζκαηα ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο. Πξφθεηηαη γηα ηξίθιηηε 
θνηκεηεξηαθή βαζηιηθή, πνπ βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην ρψξν κεηαμχ 
ηνπ Μνπζείνπ Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ θαη ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο.  

Ζ Βαζηιηθή απηή είλαη ηδηαίηεξα δηακνξθσκέλε κε "θχθιηνλ", έλα πιαηχ, 
ππφγεην εκηθπθιηθφ δηάδξνκν κε καξκαξνζέηεκα ζην δάπεδν θαη δηαθφζκεζε 
ζηνπο ηνίρνπο, πεξηβαιιφκελν εμσηεξηθά ηελ θφγρε ηνπ Ηεξνχ Βήκαηνο. ην 
θέληξν ηνπ Ηεξνχ Βήκαηνο, θάησ απφ ην ρψξν πνπ θαηαιάκβαλε ε Αγία 
Σξάπεδα, βξέζεθε ην «εγθαίλην» ηνπ λανχ πνπ πεξηείρε καξκάξηλε ιάξλαθα 
θαη ιεηςαλνζήθε απφ αζήκη (ζήκεξα ζην Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ) κε 
εγράξαθην ην ρξηζηφγξακκα. Δθεί βξέζεθε ν ζεζαπξφο λνκηζκάησλ πνπ 
ρξνλνινγείηαη κεηαμχ 380 - 450 κ. Υ. ηα νπνία απνδίδνπλ ηε ρξνληθή πεξίνδν 
ηεο δεκηνπξγίαο ηεο Βαζηιηθήο. Ο λαφο ζηάζεθε φξζηνο δχν πεξίπνπ αηψλεο 
θαη θαηαζηξάθεθε κάιινλ απφ ηνπο Αξαβνζιάβνπο πνπ πνιηφξθεζαλ 
επαλεηιεκκέλα ηε Θεζζαινλίθε θαηά ηνλ 7ν αηψλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9
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Ναόο Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

Ο λαφο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 
βπδαληηλά κλεκεία ηεο Θεζζαινλίθεο. Βξίζθεηαη ζηελ νκψλπκε νδφ θαη είλαη 
πεληάθιηηε βαζηιηθή κε εγθάξζην θιίηνο θαη κε πινχζην δσγξαθηθφ θαη 
καξκάξηλν δηάθνζκν κε πεξίηερλα θηνλφθξαλα. ην ππφγεην ηνπ λανχ 
βξίζθεηαη ν ρψξνο καξηπξίνπ ηνπ Αγίνπ. Απφ ηα ςεθηδσηά ηνπ, μερσξίδεη 
απηφ πνπ απεηθνλίδεη ηνλ ίδην ηνλ άγην κε δχν κηθξά παηδηά θαη έλα άιιν, πνπ 
απεηθνλίδεη ηνλ άγην αλάκεζα ζηνλ επίζθνπν θαη ζηνλ έπαξρν νη νπνίνη 
αλαθαίληζαλ ην λαφ. Ο ζεκεξηλφο λαφο θηίζηεθε απφ ηνλ επίζθνπν Ησάλλε ηνλ 
7ν αηψλα, ζηα εξείπηα παιαηφηεξνπ λανχ. 

 

χκθσλα κε θάπνηεο πεγέο, πξσηνρηίζηεθε πάλσ απφ έλα ξσκατθφ 
ινπηξφ ζην νπνίν καξηχξεζε ν άγηνο ην 303. χκθσλα κε ηελ παξάδνζε, 
απφ ην ζεκείν φπνπ καξηχξεζε ν άγηνο άξρηζε λα αλαβιχδεη κχξν. 
Σν 324 πνπ νξίζηεθε ν ρξηζηηαληζκφο ζαλ επίζεκε ζξεζθεία ηνπ θξάηνπο νη 
Θεζζαινληθείο νηθνδφκεζαλ έλα κηθξφ ηξίθιηην λαφ ζην ζεκείν απηφ. Ζ θήκε 
ηνπ λανχ απηνχ ζχληνκα εμαπιψζεθε ζε φιν ηνλ ρξηζηηαληθφ θφζκν δηφηη 
απνδείρηεθε φηη ην κχξν είρε ηακαηηθέο ηδηφηεηεο. Πξνζθπλεηέο θαηέθηαλαλ 
απφ φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ γηα λα πξνζεπρεζνχλ θαη λα ζεξαπεπηνχλ. 
Αλάκεζα ζε απηνχο πξνζήιζε θαη ν έπαξρνο ηνπ Ηιιπξηθνχ, Λεφληηνο. 
χκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ν Λεφληηνο ζεξαπεχηεθε απφ θάπνηα αλίαηε 
αζζέλεηα πνπ ηνλ ηαιάληδε θαη ζε έλδεημε επγλσκνζχλεο πξνο ηνλ Άγην, 
αληηθαηέζηεζε ην κηθξφ ηξίθιηην λαφ κε κηα επηβιεηηθή Βαζηιηθή ην 413. Ζ 
Βαζηιηθή ζηεθφηαλ εθεί κέρξη θαη ηα ρξφληα ηνπ απηνθξάηνξα Ζξαθιείνπ (610-
641) θαη θαηφπηλ θαηαζηξάθεθε απφ θσηηά. 

Σν ζεκεξηλφ θηίζκα είλαη μπιφζηεγν ρσξίο ζφιν θαη νη δηαζηάζεηο 
θάηνςήο ηνπ είλαη 43,58 κ. (κήθνο) θαη 33 κ. (πιάηνο). Σν 1988 ν λαφο 
αλαθεξχρζεθε  Μλεκείν Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο απφ 
ηελ UNESCO. Ζ ρξνλνινγία αλέγεξζεο ηνπ λανχ δελ καο είλαη επαθξηβψο 
γλσζηή. ην θείκελν ησλ ζαπκάησλ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, δηαβάδνπκε φηη ν 
πξψηνο λαφο νηθνδνκήζεθε απφ ηνλ έπαξρν ηνπ Ηιιπξηθνχ Λεφληην ην 412-

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
http://el.wikipedia.org/wiki/303
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/324
http://el.wikipedia.org/wiki/413
http://el.wikipedia.org/wiki/610
http://el.wikipedia.org/wiki/641
http://el.wikipedia.org/wiki/1988
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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413 κ. Υ. Όηαλ απηφο θάεθε, αλάκεζα ζηα 628-634, ρηίζηεθε ζηε ζέζε ηνπ 
πεληάθιηηε βαζηιηθή.  

Ο λαφο αλνηθνδνκήζεθε κε κεξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ακέζσο κεηά. 
Σν 904 φκσο ιεειαηήζεθε απφ ηνπο αξαθελνχο θαη ιίγν αξγφηεξα ην 1185 
μαλαιεειαηήζεθε απφ ηνπο Ννξκαλδνχο. Καηά ηε δεχηεξε ιεειαζία, ηα 
ιείςαλα ηνπ αγίνπ κεηαθέξζεθαλ ζηελ Ηηαιία απφ θαιφγεξνπο πνπ ήζειαλ λα 
ηα δηαζψζνπλ. Σν 13ν αηψλα ν λαφο επηζθεπάζηεθε θαη αλαθαηλίζηεθε. Σελ 
επνρή εθείλε ρηίζηεθε θαη ην παξεθθιήζη ηνπ Αγίνπ Δπζπκίνπ ζηελ 
λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ απφ ηνλ 
πξσηνζηξάηνξα Μηραήι Γιαβά Σαξραλεηψηε, ζχκθσλα κε ηελ επηγξαθή πνπ 
βξίζθεηαη ζην παξεθθιήζη. Σν 1430, θαηά ηελ άισζε ηεο Θεζζαινλίθεο απφ 
ηνπο Οζσκαλνχο, ν λαφο δέρηεθε κηα αθφκα πην βάλαπζε ιεειαζία, ζε 
ζεκείν πνπ νη ηνίρνη ηνπ έκεηλαλ ζρεδφλ γπκλνί. Σν 1481 ηνπνζεηήζεθε ζηελ 
αξηζηεξή αξρή ηνπ θεληξηθνχ θιίηνπο ηνπ λανχ ν ηάθνο ηνπ Λνχθα 
παληνχλε, ελφο αλζξψπνπ πνπ πξνζέθεξε αξθεηά ρξήκαηα ζην λαφ. 
Έπεηηα απφ 12 ρξφληα ε εθθιεζία κεηαηξάπεθε ζε κνπζνπικαληθφ ηέκελνο κε 
ην φλνκα Καζεκηά Τδακί θαη παξέκεηλε ζηελ θαηάζηαζε απηή έσο ηελ 
απειεπζέξσζε ηεο πφιεο. 

ηε κεγάιε ππξθαγηά, ε νπνία θαηέζηξεςε ηα 2/3 ηεο πφιεο ηνλ 
Αχγνπζην ηνπ 1917, ην κλεκείν ζρεδφλ αθαλίζηεθε αθνινπζψληαο ηε κνίξα 
ηνπ ζε κηα αθφκε ππξθαγηά. Σέινο ν λαφο αλαζηειψζεθε θαη παξαδφζεθε 
ζηνπο πηζηνχο ζηηο 26 Οθησβξίνπ ηνπ 1949, ηελ εκέξα ηεο γηνξηήο ηνπ αγίνπ. 
Ζ ζεκεξηλή εθθιεζία εγθαηληάζηεθε ην 1958. Δίλαη κηα κεγάιε εθθιεζία 
βαζηιηθνχ ξπζκνχ ρσξηζκέλε κε 4 θηνλνζηνηρίεο ζε 5 δηαδξφκνπο. Λίγν 
αξγφηεξα ην 1978 ηα ιείςαλα ηνπ Αγίνπ επέζηξεςαλ απφ ην αβαείν ηνπ Αγίνπ 
Λαπξεληίνπ ζην Κάκπν ηεο Ηηαιίαο θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε κηα αξγπξή 
ιάξλαθα φπνπ θπιάζζνληαη σο ζήκεξα. Απφ ην 1988 ην ππφγεην ιεηηνπξγεί 
σο εθζεζηαθφο ρψξνο, φπνπ εθηίζεληαη ζπιινγή γιππηψλ, θηνλφθξαλσλ, 
ζσξαθίσλ θαη αγγείσλ απφ ην λαφ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ.  

ηελ θξχπηε ηνπ λανχ ιεηηνπξγεί κνπζεηαθή έθζεζε κε ηε γιππηή 
δηαθφζκεζε ηνπ λανχ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο ηζηνξίαο ηνπ. 

Σα ζεκαληηθφηεξα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ είλαη: 

 Ζ Κξήλε αγηάζκαηνο θαη κχξνπ, ζε ηξεηο θάζεηο (4νο, 6νο θαη 12νο - 13νο 
αηψλαο) 

 Αξρηηεθηνληθά γιππηά (επίθξαλα, ζσξάθηα θ.α.) ηεο πξψηεο θάζεσο ηνπ 
λανχ (5νο αηψλαο). 

 Θξαχζκαηα θηβσξίνπ Αγίαο Σξάπεδαο ηνπ 13νπ αηψλα. 

 Θξαχζκαηα δηαθφζκεζεο ηαθηθνχ πηζαλφηαηα κλεκείνπ ηνπ 14νπ αηψλα 

 Σα ςεθηδσηά θαη νη ηνηρνγξαθίεο ηνπ λανχ. 

ην λαφ ηνπ αγίνπ Γεκεηξίνπ δηαζψδνληαη ειάρηζηα ςεθηδσηά γηαηί ηα πην 
πνιιά θαηαζηξάθεθαλ ζηελ ππξθαγηά ηνπ 1917. Σα πην πνιιά απφ απηά 
απεηθνλίδνπλ ηνλ Άγην αιιά θαη άιια πξφζσπα, φπσο ηνλ Άγην έξγην ζε 
ζηάζε πξνζεπρήο. Πεξίθεκε είλαη ε ηνηρνγξαθία πνπ απεηθνλίδεη 
ηνλ Ηνπζηηληαλφ ηνλ Α΄ θαη ηελ αθνινπζία ηνπ θαη βξίζθεηαη ζην λφηην ηνίρν. 
ηελ πξψηε δπηηθή ηεηξάγσλε θνιφλα βξίζθνπκε άιιε κηα ηνηρνγξαθία κε ηνλ 
αξρηεπίζθνπν ηεο Θεζζαινλίθεο Γξεγφξην ηνλ Παιακά θαη κε ηνλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/904
http://el.wikipedia.org/wiki/1185
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1430
http://el.wikipedia.org/wiki/1481
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_1917
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_1917
http://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1949
http://el.wikipedia.org/wiki/1958
http://el.wikipedia.org/wiki/1978
http://el.wikipedia.org/wiki/1988
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
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απηνθξάηνξα Ησάλλε Σ΄ Καληαθνπδελφ, πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηνλ 8ν 
αηψλα. 

 
Κξύπηε 

Ζ είζνδνο ηεο θξχπηεο βξίζθεηαη δίπια απφ ηνλ δεμηφ πεζζφ ηνπ ηεξνχ 
βήκαηνο θαη νδεγεί ζην ρψξν εθείλν πνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε 
θπιαθίζζεθε, καξηχξεζε θαη ηάθεθε ν Άγηνο Γεκήηξηνο.  
Πξφθεηηαη γηα ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ κεγάινπ ξσκατθνχ ινπηξνχ πνπ 
βξηζθφηαλ θνληά ζηελ αγνξά θαη ην ζηάδην γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζιεηψλ. 
Ο Άγηνο Γεκήηξηνο, ν ζαπκαηνπξγφο πξνζηάηεο ηεο Θεζζαινλίθεο, ηηκήζεθε 
ακέζσο κεηά ηελ θαζηέξσζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. ην Ναφ ηνπ, απφ ηελ ίδξπζή 
ηνπ (κέζα ηνπ 5νπ αη.), ηξεηο ήηαλ νη θχξηνη ρψξνη ηηκήο ηνπ: ην ζηαπξφζρεκν 
Δγθαίλην ζην ηεξφ ηνπ Νανχ, ην εμαγσληθφ Κηβψξην ζην θεληξηθφ θιίηνο θαη ε 
Κξχπηε κε ηελ θξήλε. 
          Ζ Κξχπηε ηνπ Νανχ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζηε Θεζζαινλίθε αλαθέξεηαη 
ζην ζχκπιεγκα ζηνψλ θαη δηαδξφκσλ, νη νπνίνη ππνβαζηάδνληαη απφ 
ηζρπξνχο ζηχινπο θάησ απφ ην Ηεξφ Βήκα θαη απνηεινχζε ην αλαηνιηθφ 
ηκήκα ηνπ Ρσκατθνχ ινπηξνχ. ηε ξσκατθή πεξίνδν ν ρψξνο ήηαλ ηζφγεην θαη 
ην ινπηξφ ζην ζεκείν απηφ δηψξνθν, ιφγσ ηεο θιίζεο ηνπ εδάθνπο. ηελ 
ηειεπηαία ξσκατθή θάζε ην θηίζκα είρε ζην θέληξν θξήλε κε πέληε θφγρεο, 
πνπ πιαηζηψλνληαλ απφ ζηνέο. 

Σνλ 5ν αη. κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ κεγάινπ Νανχ ην ηζφγεην 
δηακέξηζκα ησλ ινπηξψλ ελζσκαηψλεηαη ζηνλ ήδε ππάξρνληα ρψξν σο 
ρψξνο ηνπ Μαξηπξίνπ θαη Κξχπηε. Αξρηθά ζηελ Κξχπηε νη πηζηνί 
Θεζζαινληθείο ηηκνχζαλ ηνλ Άγην κέζῳ ηνπ αγηάζκαηνο, πνπ ειάκβαλαλ απφ 
ηελ θξήλε ζηελ νπνία έξξεε απφ πεγάδη πνπ ζψδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα 
βφξεηα ηνπ Ηεξνχ. Μεηά ηνλ 10ν αη. ε θξήλε ζπλδέεηαη κε ην Μχξν πνπ 
ζπλέιεγαλ νη πηζηνί απφ ηηο δεμακελέο ηεο κε δηάθνξα αγγεία, πήιηλα, γπάιηλα 
ή κεηαιιηθά. Αλάκεζά ηνπο μερσξίδνπλ ηα «θνπηξνύβηα», κνιχβδηλα κηθξά 
δνρεία ζην ζρήκα παιαηνρξηζηηαληθψλ επινγηψλ. Σν Μχξν ην θχιαγαλ θαη ζε 
πεξίνπηα θπιαθηά ή θηβσηίδηα απφ πνιχηηκα κέηαιια, πνπ επέηξεπαλ ηε 
κεηαθνξά ηνπ ζε καθξηλέο ρψξεο. Ζ εμάπισζε πνπ είραλ ηα αληηθείκελα απηά 
ζηνλ ρξηζηηαληθφ θφζκν ππήξμε κεγάιε, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηε δηάδνζε 
ηεο ηηκήο ηνπ Αγίνπ. 

ηνλ ρψξν ηεο Κξχπηεο ππάξρεη θαη 
Παξεθθιήζην κε δηάηξεην άλνηγκα ζηελ 
αλαηνιηθή θφγρε ηνπ. ηνπο παιαηνρξηζηηαληθνχο 
ρξφλνπο επηθνηλσλνχζε κε ηελ θξήλε ηνπ 
αγηάζκαηνο, αιιά θαη κε ην ηεξφ ηνπ Νανχ. 
Πηζαλφηαηα είλαη θαη ν ηφπνο φπνπ αθξηβψο 
εκαξηχξεζε ν Άγηνο. ην θεληξηθφ κέξνο ηεο 
Κξχπηεο, ζηνλ εκηθπθιηθφ ρψξν ηεο αςίδνο θαη 
ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ ξσκατθφ ηνίρν κε ηηο 
πέληε θφγρεο πξνζεηέζε δηάδξνκνο κε 
εκηθπθιηθφ Κηβψξην, πνπ θξάζζεηαη κε ζσξάθηα 
κε ζηαπξνχο επάλσ ζε ρακειή θαη αλάγιπθε 
βάζε, ε νπνία έθηαλε αξρηθψο κέρξη ησλ 

εθαηέξσζελ αξραίσλ ηνίρσλ ηεο αςίδνο, απνθιείνληαο έηζη νιφθιεξν ηνλ 
ηνίρν κε ηηο θφγρεο. Ζ βάζε απηή ζηνλ λφηην δηάδξνκν δηαθφπηεηαη ζε κηθξή 
απφζηαζε απφ ηνλ ηνίρν ηεο αςίδνο. Πηζαλψο ππήξρε εθεί αξρηθψο πχιε, 
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δηφηη  ζην άθξνλ ηεο βάζεο παξαηεξείηαη ηξηγσληθή ιάμεπζε. Σν Κηβψξην 
απνηειεί θαη ηνλ ρψξν φπνπ έξξεε ην αγίαζκα θαη ην κχξν, ην νπνίν εμήξρεην, 
φπσο αλαθέξεηαη ζηηο ηζηνξηθέο πεγέο θαη ηνπο εγθσκηαζηηθνχο ιφγνπο πξνο 
ηηκήλ ηνπ Μεγαινκάξηπξνο, απφ ηηο πιεγέο ηνπ παλαγίνπ ζψκαηφο ηνπ. Απηφ 
απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηηο ζσιελψζεηο θαη ηνπο πδαηαγσγνχο πνπ 
δηαθιαδίδνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά ζηηο δεμακελέο, νη νπνίεο δηέξρνληαη θάησ 
απφ ην ηεξφ ηνπ Νανχ, μεθηλψληαο απφ ην θξέαξ θαη θαηαιήγνληαο ζηε κηθξή 
καξκάξηλε θηάιε, ε βάζε ηεο νπνίαο θαίλεηαη αθφκε έκπξνζζελ ηνπ 
Κηβσξίνπ. Σν Κηβψξην απνηειείηαη απφ επηά θηνλίζθνπο, πνπ βαζηάδνπλ 
πςεινκέησπα αλάγιπθα καξκάξηλα ηφμα. 
       Δθαηέξσζελ ηεο δεμακελήο ηνπ Κηβσξίνπ πξνζηέζεθαλ ζσξάθηα, ψζηε 
λα δεκηνπξγεζνχλ ηξεηο θιεηζηνί ρψξνη, φπσο βξέζεθαλ θαηά ηελ 
απνρσκάησζε ηεο Κξχπηεο. Οη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ ρψξνπ δελ 
επέηξεπαλ ηελ πξνέθηαζε ηνπ λανχ πξνο αλαηνιάο, κε απνηέιεζκα ν ηάθνο 
ηνπ Αγίνπ λα κελ κπνξεί λα ζπκπέζεη εληφο ηνπ θπξίσο Νανχ, ηεο κεγάιεο 
βαζηιηθήο ηνπ Λενληίνπ, αιιά εληφο ηνπ Ηεξνχ Βήκαηνο, θάησ απφ ηελ Αγία 
Σξάπεδα. Πηζαλφηαηα γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ρψξνπ, γηα λα 
εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο ησλ πηζηψλ πνπ ήζειαλ λα πξνζθπλνχλ ηνλ ηάθν 
ηνπ Μάξηπξνο θαη έλεθα ηεο αξραίαο παξάδνζεο ηεο αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο 
ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζπλέβε κε ηνλ ηάθν ηνπ Απνζηφινπ 
Βαξλάβα ηεο Κχπξνπ θαη ηνπ Αγίνπ Βαβχια, ν νπνίνο κεηαθέξζεθε απφ ηελ 
Αληηφρεηα ζηε Γάθλε, ν ηάθνο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ λέν 
Ναφ πξνο ην θέληξν, εληφο αξγπξάο ιάξλαθνο, εηο ην αξγπξνχλ Κηβψξηνλ, ην 
νπνίν επξίζθεην «πξὸο ηνῖο ιανῖο πιεπξνῖο». ηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ε 
Κξχπηε θαηαρψλεηαη θαη μαλαβξίζθεηαη κεηά ηελ ππξθαγηά ηνπ 1917, νπφηε 
θαη αθνινπζεί ε αλαζηήισζή ηεο. 
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Σν παξεθθιήζη ηνπ Αγίνπ Δπζπκίνπ 
   

ηε λνηηναλαηνιηθή γσλία ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ βξίζθεηαη 
πξνζαξηεκέλν ην παξεθθιήζη ηνπ Αγίνπ Δπζπκίνπ, πνπ είλαη κηθξή ηξίθιηηε 
θηνλνζηήξηθηε βαζηιηθή. Σν παξεθθιήζη απηφ θηίζηεθε ην 13ν αηψλα απφ ηνλ 
“πξσηνζηξάηνξα” (κέγα ζηαπιάξρε),  Μηραήι Γιαβά Σαξραλεηψηε, ζχκθσλα 
κε ηελ επηγξαθή πνπ βξίζθεηαη ζην παξεθθιήζη. 

 Ο Μηραήι απηφο ππήξμε κάιινλ ζπγγελήο ηνπ απηνθξάηoξα ηνπ 
Βπδαληίνπ Ησάλλε Δ’ Παιαηνιφγνπ (1341 – 1391). 

 

 

Σν παξεθθιήζη πεξηέρεη ελδηαθέξνπζεο ηνηρνγξαθίεο ηνπ 13νπ αηψλα: 
(Ζ Πιαηπηέξα,  Άγηνο Γεψξγηνο θαη Άγηνο Νηθφιανο, Πξνθήηεο Ζιίαο θαη 
Ηεξεκίαο, ην Γσδεθάνξην, ε Μεηάιεςε, ζθελέο απφ ηνλ βίν ηνπ Αγίνπ 
Δπζπκίνπ, πξνζσπνγξαθίεο αγίσλ θ. α), ηηο νπνίεο, ζχκθσλα κε βάζηκεο 
πιεξνθνξίεο, αγηνγξάθεζε ν πεξίθεκνο αγηνγξάθνο Μαλνπήι Παλζέιελνο 
κε ρνξεγία ηνπ πξσηνκάζηνξα Μηραήι θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ, ε νπνία 
θαηαγφηαλ απφ ην γέλνο ησλ Κνκλελψλ. 
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Ζ Αρεηξνπνίεηνο (5νο αηώλαο) 
 

 
 
Ζ Αρεηξνπνίεηνο, ν κεγάινο λαφο ηεο Θενηφθνπ, θηίζηεθε ζην θέληξν ηε 

βπδαληηλήο Θεζζαινλίθεο, βφξεηα απφ ηε Λεσθφξν ησλ βπδαληηλψλ ρξφλσλ 
(ζεκεξηλή νδφ Δγλαηία). Ηδξχζεθε πάλσ ζηα εξείπηα ζπγθξνηήκαηνο 
ξσκατθψλ ινπηξψλ, ίρλε ησλ νπνίσλ δηαηεξνχληαη νξαηά ζην βφξεην θιίηνο. 

Αλήθεη ζηνλ ηχπν ηεο ηξίθιηηεο μπιφζηεγεο βαζηιηθήο κε λάξζεθα θαη 
ππεξψα.  

ηελ αλαηνιηθή πιεπξά απνιήγεη ζε κεγάιε εκηθπθιηθή αςίδα, βφξεηα ηεο 
νπνίαο ππάξρεη κηθξφ παξεθθιήζη ησλ κεζνβπδαληηλψλ ρξφλσλ, αθηεξσκέλν 
ζηελ Αγία Δηξήλε. ηε λφηηα πιεπξά θαη δίπια απφ ηε λφηηα είζνδν βξίζθεηαη 
πξνζθνιιεκέλν θηίζκα κε θφγρε ζηα αλαηνιηθά, ην νπνίν ρξεζίκεπε γηα ηηο 
ιαηξεπηηθέο αλάγθεο ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο. Γχν θηνλνζηνηρίεο κε 
εμαίξεηα θνξηλζηαθά θηνλφθξαλα ρσξίδνπλ ην λαφ ζε ηξία θιίηε. Σν θεληξηθφ 

http://1.bp.blogspot.com/-QeNdvPXPx5U/T3ie7eBZAUI/AAAAAAAABg8/qxw2tf_EneM/s1600/1312045007_386052577_original.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ciI8kWdSLUQ/T3igYq1ZGpI/AAAAAAAABhk/bcB8wpAFQRA/s1600/26-1--6-thumb-large.jpg
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θιίηνο ππεξπςσλφηαλ θαη έθεξε θσηαγσγφ, πνπ ζήκεξα δε ζψδεηαη. Ζ 
επηθνηλσλία ηνπ θεληξηθνχ θιίηνπο κε ην λάξζεθα γίλεηαη κε επξχ ηξίβειν 
άλνηγκα, ελψ κνλά αλνίγκαηα ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ πιαγίσλ θιηηψλ θαη ηνπ 
λάξζεθα. 

ηελ αξρηθή θάζε ηνπ λανχ αλήθνπλ θαη ηα εμαηξεηηθήο ηέρλεο ςεθηδσηά 
πνπ ζψδνληαη ζηα εζσξάρηα ησλ ηφμσλ ησλ θηνλνζηνηρηψλ θαη ησλ ππεξψσλ, 
ζηα δχν εγθάξζηα ηφμα ηνπ λάξζεθα, ζην ηξίβειν, ζην παξάζπξν ηνπ δπηηθνχ 
ηνίρνπ θαη έρνπλ θπηηθφ θαη ζπκβνιηθφ δηάθνζκν. Ζ ηερλνηξνπία ηνπο, καδί κε 
απηήλ ηνπ γιππηνχ δηαθφζκνπ, θαζψο θαη ηα αξρηηεθηνληθά δεδνκέλα αλάγνπλ 
ηελ ίδξπζε ηεο Αρεηξνπνηήηνπ ζηα κέζα ηνπ 5νπ αηψλα. ην β' ηέηαξην ηνπ 
13νπ αηψλα ηνπνζεηείηαη ε ηνηρνγξαθία ησλ 40 Μαξηχξσλ πνπ ζψδεηαη ζην 
λφηην θιίηνο.  

 
 

Μεηά ηελ άισζε ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο ην 1430, ε 
Αρεηξνπνίεηνο ήηαλ ν πξψηνο λαφο πνπ κεηαηξάπεθε ζε κνπζνπικαληθφ 
ηέκελνο απφ ηνλ ζνπιηάλν Μνπξάη. Σν 1912, κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο 
πφιεο, απνδφζεθε θαη πάιη ζηε ρξηζηηαληθή ιαηξεία. Οη ζεηζκνί ηνπ 1978 
πξνθάιεζαλ ζην κλεκείν ζνβαξφηαηεο βιάβεο, γεγνλφο πνπ απνηέιεζε ηελ 
αξρή εθηεηακέλσλ αλαζηεισηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ ρξεκαηνδφηεζε ε 
Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-VmxFChiOoIE/T3ifxACU-rI/AAAAAAAABhM/H4G-JIuHyqo/s1600/photo+axeir_0001a.jpg
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Ζ κνλή Λαηόκνπ (λαόο ηνπ νζίνπ Γαβίδ) 

To παιαηφ θαζνιηθφ ηεο Μνλήο Λαηφκνπ, γλσζηφ ζήκεξα σο Ναφο ηνπ 
Οζίνπ Γαβίδ, είλαη παιαηνρξηζηηαληθφ κλεκείν ηεο Θεζζαινλίθεο. Βξίζθεηαη 
ζηελ Άλσ Πφιε, ζην ηέινο ηεο νδνχ Αγίαο νθίαο. Ο λαφο ήηαλ αξρηθά 
αθηεξσκέλνο ζην Υξηζηφ σηήξα ή θαη' άιινπο ζηνλ Πξνθήηε Εαραξία, ελψ 
ην φλνκα Όζηνο Γαβίδ ηνπ απνδφζεθε ιαλζαζκέλα ζηελ αξρή ηνπ 
πεξαζκέλνπ αηψλα θαη επηθξάηεζε απφ ηφηε. ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή ν λαφο 
απνηεινχζε έλα ηεηξάγσλν θηίξην κε θφγρε ζηα αλαηνιηθά θαη κέζα ζην 
ηεηξάγσλν ζρεκαηηδφηαλ ηζνζθειήο ζηαπξφο απφ ηέζζεξα κηθξά 
δηακεξίζκαηα ζηηο γσλίεο. Σν θηήξην δηέζεηε επίζεο ηξνχιν, ν νπνίνο 
κεηέπεηηα αληηθαηαζηάζεθε απφ θεξακσηή ζηέγε. Ζ δπηηθή πιεπξά ηνπ 
θηεξίνπ απ' φπνπ γηλφηαλ ε είζνδνο έρεη θαηαζηξαθεί θαη έηζη ε ζεκεξηλή 
είζνδνο βξίζθεηαη ζηε λφηηα πιεπξά. 

 

Ο λαφο θηίζηεθε πάλσ ζηε ζέζε ελφο ξσκατθνχ θηεξίνπ ζηα ηέιε ηνπ 
5νπ κε αξρέο ηνπ 6νπ αηψλα. Σελ ίδηα πεξίνδν θηινηερλήζεθε ζηελ αςίδα 
ςεθηδσηφ κε ρνξεγία κηαο αλψλπκεο γπλαίθαο πνπ ζχκθσλα κε ηελ 
παξάδνζε ήηαλ ε Θενδψξα, θφξε ηνπ απηνθξάηνξα Μαμηκηαλνχ, ε νπνία είρε 
αζπαζζεί ην ρξηζηηαληζκφ. Σν 1430, κε ηελ θαηάιεςε ηεο πφιεο απφ ηνπο 
Οζσκαλνχο, ν λαφο κεηαβιήζεθε ζε ηδακί κε ην φλνκα Σνπιηηδέ ή Κεξακεληίλ 
ηδακί], ελψ άιιε άπνςε ζέιεη ηε κεηαβνιή απηή λα ζπλέβε ζηα πιαίζηα ηνπ 
16νπ αηψλα. Σν 1921 ν λαφο επέζηξεςε ζηε ρξηζηηαληθή ιαηξεία. 

Σν ςεθηδσηφ ηεο θφγρεο απεηθνλίδεη ην φξακα ηνπ Ηεδεθηήι, κε ην 
Υξηζηφ Δκκαλνπήι (λεαξφ) ζην θέληξν λα θάζεηαη ζε πνιχρξσκν ηφμν. Γχξσ 
ηνπ εηθνλίδνληαη ηα ζχκβνια ησλ ηεζζάξσλ Δπαγγειηζηψλ θαη ζηελ αξηζηεξή 
γσλία ν πξνθήηεο Ηεδεθηήι ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ Υνβάξ θαη ζηε δεμηά ν 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_(1422%E2%80%931430)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_(1422%E2%80%931430)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%9B%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85#cite_note-Mn-3
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CE%BA%CE%B9%CE%AE%CE%BB
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πξνθήηεο Αββαθνχκ ή ν Ζζαΐαο. Ζ ηνπνζέηεζε κηαο παξάζηαζεο κε ηέηνην 
ζέκα ηέηνην ζέκα ζηελ αςίδα είλαη κνλαδηθή ζηνλ θφζκν. ηε λφηηα θακάξα 
ζψδεηαη πινχζηνο ηνηρνγξαθηθφο δηάθνζκνο κε ζέκαηα ηελ Γέλλεζε θαη ηε 
Βάπηηζε ηνπ Ηεζνχ θαζψο θαη ίρλε ηεο Τπαπαληήο θαη ηε Μεηακφξθσζεο, φια 
έξγα ηνπ 12νπ αηψλα. Ο λαφο ιεηηνπξγεί θαη ζηηο κέξεο καο, ππαγφκελνο ζηελ 
Ηεξά Μεηξφπνιε Θεζζαινλίθεο. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%83%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
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Ο λαόο ηεο Αγίαο νθίαο (8νο αηώλαο) 
 

 
 
ηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Αγίαο νθίαο θαη Δξκνχ πςψλεηαη ν λαφο ηεο 

Αγίαο νθίαο, ν νπνίνο δηεηέιεζε θαη κεηξνπνιηηηθφο λαφο ηεο πφιεο ζηα 
βπδαληηλά ρξφληα. Αθηεξψζεθε ζην Υξηζηφ, ηνλ αιεζή Λφγν θαη νθία ηνπ 
Θενχ, θαη γηφξηαδε ζηηο 14 επηεκβξίνπ ηελ Ύςσζε ηνπ Σηκίνπ ηαπξνχ. 

Ζ αξραηφηεξε γξαπηή αλαθνξά ζην λαφ ηεο Αγίαο νθίαο ρξνλνινγείηαη 
ην 795, αιιά ηα αξραηνινγηθφ δεδνκέλα δείρλνπλ φηη θηίζηεθε γχξσ ζηα ηέιε 
ηνπ 8νπ αηψλα ζηε ζέζε παιαηνρξηζηηαληθήο πεληάθιηηεο βαζηιηθήο ηνπ 5νπ 
αηψλα, ε νπνία θαίλεηαη φηη θαηαζηξάθεθε απφ ζεηζκφ πεξίπνπ ην 620. ε 
θείκελα ηνπ 10νπ, 11νπ, 12νπ θαη 13νπ αηψλα αλαθέξεηαη σο «ε Μεγάιε 
Δθθιεζία», «ε ηεο κεηξνπφιεσο θαζνιηθή», «ε κεηξφπνιηο». ηε δηάξθεηα 
ηεο ιαηηλνθξαηίαο ζηε Θεζζαινλίθε (1204-1224) ν λαφο έγηλε θαζεδξηθφο ησλ 
Λαηίλσλ, αιιά κεηά ηελ παιηλφξζσζε ηεο βπδαληηλήο θπξηαξρίαο ζηελ πφιε 
απνηέιεζε θαη πάιη ηελ νξζφδνμε επηζθνπηθή έδξα ηεο Θεζζαινλίθεο έσο ην 
1523/24. 

 

Ο λαφο απνηειεί ηππηθφ δείγκα κεηαβαηηθνχ 
ζηαπξνεηδνχο κε ηξνχιν θαη πεξίζησν, εμέιημε 
ηνπ λένπ αξρηηεθηνληθνχ ξπζκνχ ηεο ηξνπιαίαο 
βαζηιηθήο πνπ εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά 
ζηελ Αγία νθία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ο 
ηχπνο ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία κηαο ζρεδφλ 
ηεηξάγσλεο θάηνςεο, ζην θέληξν ηεο νπνίαο 
ηέζζεξηο νγθψδεηο πεζζνί θαη ηέζζεξηο θακάξεο, 
πνπ αλαθξαηνχλ έλαλ ηεξάζηην ηξνχιν κε 
ηεηξάπιεπξν ηχκπαλν, δηαγξάθνπλ ην ζεκείν 
ηνπ ζηαπξνχ. Δλαιιαγή πεζζψλ θαη θηφλσλ 
ρσξίδεη ηνλ θεληξηθφ ρψξν απφ ηα δχν πιάγηα 

θιίηε αληίζηνηρα, ηα νπνία καδί κε ην λάξζεθα ζρεκαηίδνπλ πεξίζησν. ηα 
αλαηνιηθά ην ηξηκεξέο ηεξφ βήκα πξνζθνιιάηαη σδ αλεμάξηεην αξρηηεθηνληθφ 
ζψκα ζηνλ ηεηξάπιεπξν ππξήλα. 
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Ζκηθπιηλδξηθέο θακάξεο θαη ζνιίζθνη ζπληζηνχλ ηελ θάιπςε ησλ 
πεξηκεηξηθψλ ρψξσλ. Τπεξψν δεκηνπξγήζεθε αξρηθά κφλν επάλσ απφ ηα 
πιάγηα θιίηε, αιιά κεηά ηελ αλαθαίληζε ηνπ λανχ ζηνλ 11ν αηψλα (πηζαλψο 
κεηά ην ζεηζκφ ηνπ 1037) επεθηάζεθε θαη επάλσ απφ ην λάξζεθα, νπφηε 
θηίζηεθε ν θσηαγσγφο ηεο δπηηθήο φςεο ηνπ λανχ κε δέθα ηνμσηά παξάζπξα 
θαη πξνζηέζεθε ν εμσλάξζεθαο. Ζ εληαία μπιφζηεγε θάιπςε ηνπ λανχ 
αλάγεηαη επίζεο ζηε θάζε αλαθαίληζεο ηνπ 11νπ αηψλα Ζ ηνηρνπνηία 
αθνινπζεί θσλζηαληηλνππνιίηηθα πξφηππα θαζψο ζηα παιαηφηεξα ηκήκαηα 
ελαιιάζζνληαη δψλεο ιαμεπηψλ αζβεζηφιηζσλ κε δψλεο πιίλζσλ κέζα ζε 
ξφδηλν θνλίακα. 

 Ο ςεθηδσηφο δηάθνζκνο ηνπ λανχ είλαη έξγν 
ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ θάζεσλ. Ο αλεηθνληθφο 
δηάθνζκνο ηεο θακάξαο ηνπ ηεξνχ βήκαηνο κε ηνπο 
ζηαπξνχο θαη ηα θχιια ζε επάιιεια ηεηξάγσλα 
ρξνλνινγείηαη απφ ηα ηξία ςεθηδσηά κνλνγξάκκαηα 
ηνπ απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλνπ η', ηεο κεηέξαο ηνπ 
Δηξήλεο ηεο Αζελαίαο θαη ηνπ επηζθφπνπ 
Θεζζαινλίθεο Θενθίινπ πεξί ηα 780-788, ζηε 
δηάξθεηα δειαδή ηεο εηθνλνκαρηθήο πεξηφδνπ. ηελ 
ίδηα θάζε θαίλεηαη πσο αλήθε θαη ν κεγάινο 
ζηαπξφο ζηελ θφγρε ηεο αςίδαο, ε ζθηά ηνπ νπνίνπ 
δηαθξίλεηαη θάησ απφ ηε κνξθή ηεο Παλαγίαο.  

ηνλ ηξνχιν  κεγαιεηψδεο ζχλζεζε ηεο Αλάιεςεο εληάζζεηαη ζηα ηέιε 
ηνπ 9νπ αηψλα θαη απνηειεί θνξπθαίν δείγκα ηεο ιεγφκελεο «Αλαγέλλεζεο 
ηεο επνρήο ησλ Μαθεδφλσλ απηνθξαηφξσλ». Ζ επηγξαθή ζηε βάζε ηνπ 
ηξνχινπ, πνπ αλαθέξεη ην φλνκα ηνπ αξρηεπηζθφπνπ Θεζζαινλίθεο Παχινπ 
(880-885), δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ςεθηδσηνχ.  

 
ηε θφγρε ηνπ ηεξνχ βήκαηνο 

εηθνλίδεηαη ε έλζξνλε 
Βξεθνθξαηνχζα, έξγν πηζαλψο ηνπ 
11νπ ή ηνπ 12νπ αηψλα, πνπ θάιπςε 
ην κεγάιν εηθνλνκαρηθφ ζηαπξφ. Οη 
ηνηρνγξαθίεο ηνπ λανχ αλάγνληαη 
ζηνλ 11ν αηψλα θαη ζπλδένληαη κε ηελ 
αλέγεξζε ηνπ λάξζεθα κεηά ην 1032. 
Γηαηεξνχληαη ιίγεο κνξθέο κνλαρψλ 
αγίσλ ζηα ηφμα ησλ παξαζχξσλ θαη 
αλάκεζά ηνπο ε αγία Θενδψξα ηεο 
Θεζζαινλίθεο γιππηφο δηάθνζκνο 
ηνπ λανχ δελ είλαη έξγν κίαο θάζεο. 
ηνπο θίνλεο ηνπ ηζνγείνπ θαη ζηα 

θηνλφθξαλά ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε πιηθφ ηνπ 5νπ θαη 6νπ αηψλα. Ο άκβσλαο, 
έξγν ηνπ 5νπ αηψλα, κεηαθέξζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1905. Οη 
καξκάξηλνη θνζκήηεο θαίλεηαη πσο είλαη ζχγρξνλνη ηεο αλέγεξζεο ηνπ λανχ. 
Ο λαφο απνηεινχζε ην ρψξν ηαθήο ζεκαληηθψλ εθθιεζηαζηηθψλ πξνζψπσλ, 
φπσο ηνπ κεηξνπνιίηε Θεζζαινλίθεο Γξεγνξίνπ Παιακά, ν ππέξγεηνο ηάθνο 
ηνπ νπνίνπ ππήξρε εδψ έσο ηε κεηαηξνπή ηνπ λανχ ζε ηδακί. Δπηπιένλ, ε 
κλεκεηαθή ηαθηθή θαηαζθεπή κε ηνηρνγξαθίεο ηνπ ηέινπο ηνπ 12νπ αηψλα πνπ 
εληνπίζηεθε ζην λαφ θαη εθηίζεηαη ζην Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ, 
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απνδφζεθε ζε αξρηεπίζθνπν ηεο Θεζζαινλίθεο. Με ηελ επηβνιή ηεο 
νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ν λαφο εμαθνινχζεζε λα ιεηηνπξγεί σο νξζφδνμε 
κεηξφπνιε έσο ην 1523/24, νπφηε κεηεηξάπε ζε ηδακί επί Μαθηνχι Ηκπξαήκ 
Παζά. ηε βνξεηνδπηηθή γσλία ηνπ θαηαζθεπάζηεθε ν πχξγνο αλφδνπ ζηα 
ππεξψα, πηζαλψο σο ν πξψηνο κηλαξέο ηνπ ηδακηνχ. Σν 1890 ππξθαγηά 
πξνθάιεζε θαηαζηξνθέο ζην θηίζκα, ην νπνίν αλαζηειψζεθε ην 1907-1909 
απφ ην βπδαληηλνιφγν Κάξνιν Νηει. ηηο 29 Ηνπλίνπ 1913 ν ρψξνο 
θαζαγηάζηεθε εθ λένπ θαη απνδφζεθε ζηε ρξηζηηαληθή ιαηξεία. Μεηά ηνπο 
ζεηζκνχο ηνπ 1978 αθνινχζεζαλ εξγαζίεο ζηεξέσζεο θαη απνθαηάζηαζεο 
ζηελ αλσδνκή θαη ηνλ ςεθηδσηφ δηάθνζκν θαη παξάιιεια δηεμήρζε 
αλαζθαθηθή έξεπλα ζην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ. 
 

Άγηνο Ηωάλλεο ν Πξόδξνκνο (Βαπηηζηήξην) 

Ο γλσζηφο σο 
Αγίαζκα ηνπ Ησάλλνπ 
Πξνδξφκνπ ρψξνο λνηίσο 
ηνπ λανχ ηεο Αγίαο νθίαο, 
ζεσξνχκελνο παιαηφηεξα 
σο ξσκατθφ λπκθαίν, 
εξκελεχεηαη ζήκεξα σο 

παιαηνρξηζηηαληθφ 
βαπηηζηήξην θαη απνδίδεηαη 
ζην θηεξηαθφ ζπγθξφηεκα 
ηεο πεληάθιηηεο 
επηζθνπηθήο βαζηιηθήο ηνπ 
5νπ αηψλα, πνπ 
εληνπίζηεθε αλαζθαθηθά 
ζηε ζέζε ηνπ βπδαληηλνχ 

λανχ ηεο Αγίαο νθίαο (ε θφγρε ηνπ Ηεξνχ Βήκαηνο ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο 
βαζηιηθήο δηαηεξείηαη ζήκεξα ζηα ππφγεηα ζχγρξνλεο νηθνδνκήο επί ηεο νδνχ 
Α. βψινπ ζηα αλαηνιηθά ηνπ ζεκεξηλνχ λανχ). Σν βαπηηζηήξην απνηειείηαη 
απφ κηα ηεηξάθνγρε αίζνπζα κε εμέδξεο θαη πεξηιακβάλεη δεμακελή 
(θνιπκπήζξα) ζηνλ ηχπν ηνπ ζηαπξνχ ηεο Μάιηαο. Βξηζθφηαλ ζε άκεζε 
επηθνηλσλία κε ηε βαζηιηθή ηνπ 5νπ αη. απφ δηάδξνκν κε ςεθηδσηφ δάπεδν. 
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Παλαγηά Υαιθέωλ (1028 κ. Υ.) 
 

 
 

ηε ζπκβνιή ηεο Δγλαηίαο νδνχ κε ηελ νδφ Αξηζηνηέινπο, λνηηνδπηηθά ην 
αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο Ρσκατθήο Αγνξάο, βξίζθεηαη ν λαφο ηεο Παλαγίαο 
Υαιθέσλ. Κηίζηεθε ζην ρψξν ηνπ Μεγαινθφξνπ, ηεο θεληξηθήο αγνξάο ηεο 
Θεζζαινλίθεο, θνληά ζηε Υαιθεπηηθή ζηνά φπνπ βξίζθνληαλ - φπσο θαη 
ζήκεξα - ηα εξγαζηήξηα ησλ ραιθσκαηάδσλ. 

Ζ θηεηνξηθή επηγξαθή ζην καξκάξηλν ππέξζπξν ηεο δπηηθήο εηζφδνπ καο 
πιεξνθνξεί φηη ην 1028 ν Υξηζηφθνξνο Πξσηνζπαζάξηνο θαη Καηεπάλσ 
Λαγνπβαξδίαο, καδί κε ηε ζχδπγν ηνπ Μαξία θαη ηα παηδηά ηνπ Νηθεθφξν, 
Άλλα θαη Καηαθαιή, έρηηζε ην λαφ γηα ηε Θενηφθν. Ο ηάθνο ηνπ θηήηνξα 
βξίζθεηαη ζην κέζν ηνπ βφξεηνπ ηνίρνπ. 

  
Ζ εθθιεζία αλήθεη ζην λέν ηχπν πνπ 

δηακνξθψλεηαη ηελ επνρή ηεο Γπλαζηείαο ησλ 
Μαθεδφλσλ απηνθξαηφξσλ, ην ζηαπξνεηδή 
εγγεγξακκέλν κε ηξνχιν λαφ. ηνλ θεληξηθφ 
ηεηξάπιεπξν ρψξν ηέζζεξηο θίνλεο αλαθξαηνχλ ηα ηφμα 
ηεζζάξσλ θακαξψλ, πνπ ζηεξίδνπλ ηνλ θεληξηθφ 
ηξνχιν δίλνληαο ζηελ θάηνςε θαη ηελ αλσδνκή ην 
ζρήκα ηνπ ζηαπξνχ. Δθαηέξσζελ πξνζθνιιψληαη ην 
ηξηκεξέο ηεξφ Βήκα θαη ν δηψξνθνο λάξζεθαο πνπ 
ζηεγάδεηαη κε δχν κηθξφηεξνπο ηξνχινπο. 

 
Ζ επίδξαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο είλαη εκθαλήο 

ηφζν ζηνλ ηχπν ηνπ λανχ φζν θαη ζηελ ηνηρνπνηία ηνπ πνπ ειαθξχλεηαη απφ 
επάιιεια θακπχια ηφμα θαη αςηδψκαηα, θφγρεο θαη εκηθπθιηθνχο θίνλεο. 
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Μαξκάξηλνο θνζκήηεο πεξηηξέρεη ην λαφ ζην κέζν ηνπ χςνπο ηνπ θάησ απφ 
ηνλ νπνίν ππήξρε δηαθνζκεηηθή δψλε απφ πήιηλα έγρξσκα πιαθίδηα. Ζ 
απνθιεηζηηθή ρξήζε πιίλζσλ σο νηθνδνκηθφ πιηθφ κε ηε ιεγφκελε «ηερληθή 
ηεο θξπκκέλεο πιίλζνπ» έδσζε ζην θηίζκα ηε ιατθή πξνζσλπκία «Κφθθηλε 
Δθθιεζηά». 

 
 

Ο λαφο θνζκήζεθε κε ηνηρνγξαθίεο ηαπηφρξνλα κε ηελ ίδξπζή ηνπ, 
φπσο καο πιεξνθνξεί θηεηνξηθή επηγξαθή ζηελ θακάξα ηνπ ηεξνχ Βήκαηνο. 
ψδνληαη ιίγεο ρξηζηνινγηθέο ζθελέο ζηνλ θπξίσο λαφ (Γέλλεζε, Τπαπαληή, 
Πξνζθχλεζε ησλ Μάγσλ, Πεληεθνζηή) θαη ιεηηνπξγηθέο ζην ηεξφ βήκα, φπνπ 
ε Πιαηπηέξα δενκέλε, Ηεξάξρεο θαη ε Κνηλσλία ησλ Απνζηφισλ. Ζ 
ηνπνζέηεζε ηεο Αλάιεςεο ζηνλ θεληξηθφ ηξνχιν ζπληζηά επηινγή πνπ 
ζπλδέεηαη κε ηνλ ηαθηθφ ραξαθηήξα ηνπ λανχ. ην λάξζεθα αλαπηχζζεηαη ε 
Γεπηέξα Παξνπζία. Οη ηνηρνγξαθίεο ζπγθξίλνληαη κε αληίζηνηρα κεγάια 
δσγξαθηθά ζχλνια ηεο επνρήο, φπσο ηνλ Όζην Λνπθά Φσθίδαο, ηε Νέα Μνλή 
Υίνπ, ηελ Αγία νθία Αρξίδαο, ηελ Αγία νθία Κηέβνπ θαη κλεκεία ηεο 
Καππαδνθίαο. 

ηελ επνρή ησλ Παιαηνιφγσλ, αλαθαηλίζηεθε ν δηάθνζκνο, απφ ηνλ 
νπνίν ζψδνληαη ε Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ, ιίγεο ζθελέο ηνπ Αθάζηζηνπ Ύκλνπ 
θαη κεκνλσκέλεο κνξθέο αγίσλ. 
Σν 1430 κεηαηξάπεθε ζε ηδακί κε ηελ επσλπκία «Καδαληδηιάξ ηδακί» (= ηδακί 
ησλ ραιθσκαηάδσλ). 
Μεηά ηνπο ζεηζκνχο ηνπ 1928 πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξγαζίεο ζηεξέσζεο ηνπ 
κλεκείνπ θαη ζπληήξεζεο ησλ ηνηρνγξαθηψλ ηνπ. 
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Ναόο αγίνπ Παληειεήκνλνο 

Ο λαφο ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλνο είλαη παιαηφ θαζνιηθφ βπδαληηλήο 
κνλήο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη Μλεκείν Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. 
Βξίζθεηαη ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο πφιεο, ζηε ζπλάληεζε ησλ 
νδψλ Δγλαηίαο θαη Ηαζνλίδνπ. Αλήθεη ζηνλ ηχπν ηνπ ζχλζεηνπ ηεηξαθηφληνπ 
ζηαπξνεηδνχο εγγεγξακέλνπ κε λάξζεθα θαη πεξηκεηξηθή ζηνά, πνπ αλαηνιηθά 
απνιήγεη ζε δχν παξεθθιήζηα. Υξνλνινγείηαη ζηα ηέιε 13νπ - αξρέο 14νπ 
αηψλα θαη ηαπηίδεηαη κε ηε Μνλή ηεο Θενηφθνπ Πεξηβιέπηνπ, γλσζηή θαη σο 
Μνλή ηνπ θπξ Ηζαάθ απφ ην φλνκα ηνπ ηδξπηή ηεο, ν νπνίνο κε ην φλνκα 
Ηάθσβνο δηεηέιεζε  κεηξνπνιίηεο  Θεζζαινλίθεο κεηαμχ 1295 θαη 1315. 

Δηθάδεηαη φηη ε νλνκαζία Άγηνο Παληειεήκσλ είλαη δαλεηζκφο απφ ην 
νκψλπκν βφξεην παξεθθιήζη ηνπ γεηηνληθνχ λανχ ηεο Παλαγνχδαο, ζην νπνίν 
κεηαθέξζεθαλ ηα ζθεχε ηνπ λανχ φηαλ κεηαηξάπεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο 
ζε ηδακί αλάκεζα ζηα 1568 - 1571 κε ηελ νλνκαζία Ιζαθηγηέ Τδακί (Ιζαάθ). 
Άιινη εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη ε Μνλή ηεο Πεξηβιέπηνπ ππήξρε ήδε ην 12ν 
αη. θαη φηη ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλνο κεηαηξάπεθε ζε ηδακί γχξσ 
ζηα1500 απφ ηνλ Ηζάθ Σζειεκπί, θαδή ηεο Θεζζαινλίθεο, ηνπ νπνίνπ πήξε 
θαη ην φλνκα. 

 

ήκεξα ν λαφο απνηειείηαη απφ ην λάξζεθα, ηνλ θεληξηθφ "ζηαπξηθφ 
ππξήλα" θαη δχν παξεθθιήζηα, ελψ ε ζηνά έρεη θαηαζηξαθεί. Οη ηνηρνγξαθίεο 
πνπ βιέπνπκε ζήκεξα ζην λάξζεθα θαη ζηνλ θπξίσο λαφ αλήθνπλ ζηα ρξφληα 
ηεο ηνπξθνθξαηίαο, ελψ απφ ηνλ αξρηθφ βπδαληηλφ δηάθνζκν δηαηεξήζεθαλ 
ηνηρνγξαθίεο ζην ρψξν ηεο πξφζεζεο θαη ηνπ δηαθνληθνχ, ησλ νπνίσλ ε 
ρξνλνιφγεζε ζηα φξηα ηνπ 13νπ θαη 14νπ αη. ζπκθσλεί κε ηελ επνρή πνπ ν 
Ηάθσβνο ήηαλ κεηξνπνιίηεο Θεζζαινλίθεο, εληζρχνληαο ηελ άπνςε πνπ ζέιεη 
ην λαφ λα έρεη θηηζηεί ζηα ηέιε ηνπ 13νπ αη. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CF%81%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%82_(%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1295
http://el.wikipedia.org/wiki/1315
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/1568
http://el.wikipedia.org/wiki/1571
http://el.wikipedia.org/wiki/1500
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%B4%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CF%81%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%82_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#.CE.A4.CE.BF.CF.85.CF.81.CE.BA.CE.BF.CE.BA.CF.81.CE.B1.CF.84.CE.AF.CE.B1
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Ναόο αγίαο Αηθαηεξίλεο 

Ο λαφο ηεο Αγίαο  Αηθαηεξίλεο βξίζθεηαη ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα 
ηεο Άλσ Πφιεο Θεζζαινλίθεο, βφξεηα ηεο νδνχ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, θνληά 
ζηα Βπδαληηλά Σείρε. Δίλαη θηίζκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ιεγφκελεο 
"Μαθεδνληθήο ρνιήο", θαζψο δηακνξθψλεηαη κε ηέζζεξηο θακάξεο 
εγγεγξακκέλνπ ζε ηεηξάγσλν ζηαπξφ, πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 
θεληξηθφο ηξνχινο. Γχξσ απφ ην ηεηξάγσλν απηφ ηεο βάζεο ηνπ ηξνχινπ 
αλαπηχζζεηαη πξνο ηξεηο θαηεπζχλζεηο (λφηνο, δχζε, βνξξάο) έλα 
ρακεισκέλν θιίηνο πνπ δίλεη κεγαιχηεξε επξπρσξία ζην λαφ θαη πξνζζέηεη 
θνκςφηεηα θαη κνξθνινγηθφ ελδηαθέξνλ, θαζψο ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηνπ 
θιίηνπο αλπςψλνληαη ηζάξηζκνη ηξνχινη, πην ρακεινί απφ ηνλ θεληξηθφ πνπ 
θπξηαξρεί.  

Απφ πιεπξάο δηάηαμεο ησλ ρψξσλ θαη κνξθνινγίαο, ν λαφο ηεο Αγίαο 
Αηθαηεξίλεο έρεη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ λαφ ησλ Αγίσλ 
Απνζηφισλ Θεζζαινλίθεο, παξφιν πνπ έρνπλ θάπνηα ρξνληθή δηαθνξά ζηελ 
αλέγεξζή ηνπο (ηέιε 13νπ αηψλα ε Αγία Αηθαηεξίλε, αξρέο 14νπ αηψλα νη Άγηνη 
Απφζηνινη). Ζ νκνηφηεηα κάιηζηα απηή είλαη πνιχ θαλεξή θαη ζηα δνκηθά -
γεληθά- ζηνηρεία θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν θηηζίκαηνο ησλ ηνίρσλ. Πάλησο ε 
χπαξμε ησλ κλεκείσλ απηψλ κε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά απνδεηθλχεη φηη ζηε 
Θεζζαινλίθε απφ ηνλ 11ν θαη σο ηνλ 14ν αηψλα, είρε δεκηνπξγεζεί κία 
ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ αλέγεξζε ησλ λαψλ, πνπ θιεξνδνηήζεθε -
πξνζαξκνζκέλε ζηα ηφηε δεδνκέλα- θαη ζηνπο Έιιελεο νηθνδφκνπο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ηνπξθνθξαηίαο.  

Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λανχ είλαη νη πεξίηερλεο 
ηνηρνπνηίεο εμσηεξηθά, πνπ εθκεηαιιεχνληαη αηζζεηηθά θάζε αξρηηεθηνληθφ-

http://www.it.uom.gr/project/monuments/ano_poli.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/teixi.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/apostoli.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/apostoli.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/apostoli.htm
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κνξθνινγηθφ ζηνηρείν αλαδεηθλχνληάο ην. Σν ίδην ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ 
θαη νη ηνηρνγξαθίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ, πνπ είραλ ζνβαηηζηεί απφ ηνπο 
Σνχξθνπο φηαλ κεηέηξεςαλ ην λαφ ζε κνπζνπικαληθφ ηέκελνο (ηδακί) κε ην 
φλνκα "Γηαθνύπ-παζά ηδακί". Οη ηνηρνγξαθίεο απηέο πνπ είλαη ζχγρξνλεο κε 
ην λαφ, παξηζηάλνπλ κνξθέο Αγίσλ, ζθελέο απφ ην Δπαγγέιην, ζαχκαηα ηνπ 
Υξηζηνχ θ.ά. 

Οη ηνηρνγξαθίεο ηνπ λανχ ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο καδί κε απηέο ησλ 
άιισλ λαψλ ηεο πφιεο (Πξνθήηεο Ζιίαο, Άγηνη Απφζηνινη, Άγηνο Νηθφιανο 
Οξθαλφο, παξεθθιήζη Αγίνπ Δπζπκίνπ ζηνλ Άγην Γεκήηξην, λατδξην ηνπ 
σηήξα θ.ι.π.), πείζνπλ πσο ε Θεζζαινλίθε ήηαλ θέληξν ηεο βπδαληηλήο 
αγηνγξαθίαο, απφ φπνπ κάιηζηα κεηαδφζεθε ε ηέρλε απηή ζε φιεο ηηο 
πεξηνρέο ηεο Βαιθαληθήο. ε απηφ ζπλεηέιεζε ζεκαληηθά αζθαιψο ην 
γεηηλίαζκα ηεο Θεζζαινλίθεο κε ην Άγην Όξνο θαη νη ζρέζεηο θαη νη επαθέο ηεο 
πφιεο κε ηελ Αζσληθή πνιηηεία. 

 

Ναόο ηωλ Αγίωλ απνζηόιωλ 

ηελ αξρή ηεο νδνχ Οιχκπνπ, θνληά ζηα δπηηθά ηείρε ηεο 
Θεζζαινλίθεο θαη λφηηα ηεο Λεηαίαο Πχιεο, βξίζθεηαη ν λαφο ησλ Αγίσλ 
Απνζηφισλ. Ο ππιψλαο λφηηα ηνπ λανχ θαη ε θηλζηέξλα ζηα βνξεηνδπηηθά 
καξηπξνχλ φηη απνηεινχζε θαζνιηθφ κνλαζηεξηνχ. Ζ επηγξαθή ''Παηξηάξρεο 
θαη θηήησξ'' ζην ππέξζπξν ηεο εηζφδνπ, ηα κνλνγξάκκαηα (ζπκπηιήκαηα) ζηα 
θηνλφθξαλα ηεο δπηηθήο φςεο θαη νη θεξακνπιαζηηθέο επηγξαθέο ζηε δπηηθή 
θαη λφηηα φςε αλαθέξνπλ ηνλ Παηξηάξρε Νήθσλα Α' (1310-1314) σο ηδξπηή. 
Γξαπηή επηγξαθή ζηνλ αλαηνιηθφ ηνίρν ηνπ λάξζεθα κλεκνλεχεη ηνλ ίδην 
Παηξηάξρε θαη ην καζεηή ηνπ εγνχκελν Παχιν σο πξψην θαη δεχηεξν 
θηήηνξα, αληίζηνηρα, ''ηεο ζεβαζκίαο Μνλήο ηαύηεο''. Ζ απεηθφληζε ηνπ 
Παχινπ δενκέλνπ κπξνζηά ζηελ έλζξνλε Θενηφθν, ζην ππέξζπξν ηεο 
εηζφδνπ πξνο ηνλ θπξίσο λαφ, θαη νη ζενκεηνξηθέο ζθελέο πνπ θνζκνχλ ηε 
ζηνά εληζρχνπλ ηελ ππφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα βπδαληηλή κνλή αθηεξσκέλε 
ζηελ Παλαγία, ίζσο ηε Μνλή ηεο Θενηφθνπ Γνξγνεπεθφνπ.  

Σν κλεκείν αλήθεη ζηνλ ηχπν ησλ ζχλζεησλ πεληάηξνπιισλ 
ηεηξαθηφλησλ ζηαπξνεηδψλ εγγεγξακκέλσλ λαψλ κε λάξζεθα θαη πεξίζησν κε 
δχν παξεθθιήζηα αλαηνιηθά. Σα πνιιαπιά επίπεδα φπνπ απνηππψλεηαη 
έληνλα ην ζεκείν ηνπ ζηαπξνχ, ε πιηλζφθηηζηε αλσδνκή, νη ξαδηλνί ηξνχινη, νη 
πνιχπιεπξεο θφγρεο ηνπ ηεξνχ βήκαηνο, ηα αςηδψκαηα, ηα βαζκηδσηά ηφμα, 
νη εκηθηνλίζθνη, ηα δίινβα παξάζπξα θαη ηα ηξίβεια αλνίγκαηα ζπληεινχλ ζηε 
δεκηνπξγία ελφο θνκςνχ θαη αλάιαθξνπ ζπλφινπ. Ο θεξακνπιαζηηθφο 
δηάθνζκνο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά πξνζδίδεη δσγξαθηθή φςε ζην 
αξρηηεθηφλεκα.  

http://www.it.uom.gr/project/monuments/ilias.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/apostoli.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/nikol_or.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/nikol_or.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/nikol_or.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/a_dimitr.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/sotiros.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/sotiros.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/sotiros.htm
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Αξηζηνπξγεκαηηθά ςεθηδσηά ηεο επνρήο ηνπ Νήθσλα ζψδνληαη 
απνζπαζκαηηθά ζηα πςειφηεξα ζεκεία ηνπ θπξίσο λανχ: ν Παληνθξάηνξαο 
θαη νη πξνθήηεο ζηνλ ηξνχιν, νη Δπαγγειηζηέο ζηα ζθαηξηθά ηξίγσλα, ην 
Γσδεθάνξην ζηηο θακάξεο θαη ην δπηηθφ ηνίρν θαη άγηνη κάξηπξεο. Πξφθεηηαη 

γηα ην ηειεπηαίν ςεθηδσηφ ζχλνιν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη απφ ηα ηειεπηαία 
ζην Βπδάληην, πξνηνχ αξρίζεη ε πησηηθή πνξεία ηεο απηνθξαηνξίαο. 
Δηθνλνγξαθηθά ζπλδέεηαη κε θσλζηαληηλνππνιίηηθα ζχλνια, φπσο ηεο Μνλήο 
ηεο Υψξαο θαη ηεο Μνλήο Πακκαθάξηζηνπ, αιιά ηερλνηξνπηθά ν εθθξαζηηθφο 
ξεαιηζκφο πνπ θπξηαξρεί ζθηαγξαθεί ην θαιιηηερληθφ πεξηβάιινλ πνπ 
επηρσξηάδεη ζηε Θεζζαινλίθε θαη επεξεάδεη νιφθιεξε ηε Μαθεδνλία θαηά ηελ 
παιαηνιφγεηα αλαγέλλεζε.  

Σν εηθνλνγξαθηθφ πξφγξακκα ζπκπιεξψζεθε κε ηνηρνγξαθίεο πςειήο 
θαιιηηερληθήο πνηφηεηαο, ζηα ρακειφηεξα ηκήκαηα ηνπ θπξίσο λανχ, ην 
λάξζεθα, ην πεξίζησν θαη ην βφξεην παξεθθιήζη ηνπ Πξνδξφκνπ κε ζθελέο 
απφ ηελ Παιαηά θαη Καηλή Γηαζήθε θαη κε ζέκαηα ζπκβνιηθά ή εκπλεπζκέλα 
απφ ηελ πκλνγξαθία. Ξερσξίδνπλ ε Ρίδα ηνπ Ηεζζαί, δειαδή ην γελεαινγηθφ 
δέλδξν ηεο Θενηφθνπ ζηνλ αλαηνιηθφ ηνίρν ηνπ λφηηνπ πεξηζηψνπ, νη 
πξνεηθνλίζεηο ηεο Παλαγίαο ζην βφξεην ηνίρν ηεο ίδηαο ζηνάο, νη ςπρέο ησλ 
δηθαίσλ ζην ρέξη ηνπ Θενχ πάλσ απφ ηε δπηηθή είζνδν ηνπ εζσλάξζεθα, ν 
χκλνο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ''ηη ζνη πξνζελέγθσκελ Φξηζηέ'' ζηε βφξεηα ζηνά θαη 
ν βίνο ηνπ Πξνδξφκνπ ζην βφξεην παξεθθιήζη. ηελή ζρέζε κε ηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε παξνπζηάδνπλ νη ηνηρνγξαθίεο πνπ απνπλένπλ ηδεαιηζκφ, 
επγέλεηα, ράξε θαη εξεκία θαη ζπλδένληαη άξξεθηα κε εθείλεο ηεο Μνλήο ηεο 
Υψξαο. Ζ ηνηρνγξάθεζε ηνπ λανχ έρεη ζπλδεζεί κε ηελ εγνπκελία ηνπ Παχινπ 
''θαη δεπηέξνπ θηήηνξνο'', κεηά ην 1314 ή κεηαμχ ησλ εηψλ 1328-1334.  
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Πεξί ην 1520-1530 ε κνλή κεηαηξάπεθε ζε ηδακί κε ηελ επσλπκία 
ννχθ νπ Σδακί (= ηδακί ηνπ θξχνπ λεξνχ). Σα ςεθηδσηά θαη νη ηνηρνγξαθίεο 
θαιχθζεθαλ κε επίρξηζκα, αθνχ πξψηα αθαηξέζεθαλ πξνζεθηηθά νη ρξπζέο 
ςεθίδεο. Ζ επσλπκία Άγηνη Απφζηνινη ζπλδέεηαη κε ηε λεψηεξε παξάδνζε 
ηνπ 19νπ αηψλα. Οη απνθαιχςεηο ησλ ηνηρνγξαθηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
ζηαδηαθά απφ ην 1926 θαη εμήο. Μεηά ηνπο ζεηζκνχο ηνπ 1978 έγηλαλ εξγαζίεο 
ζηεξέσζεο. Σν 2002 θαζαξίζηεθαλ ηα ςεθηδσηά θαη αλαδείρζεθε ν 
ρξσκαηηθφο πινχηνο ηνπο. 

 
Ο άγηνο Νηθόιανο ν Οξθαλόο 

ε κηα απφ ηηο πην φκνξθεο θαη γξαθηθέο πεξηνρέο ηεο Θεζζαινλίθεο, 
θνληά ζηα αλαηνιηθά ηείρε ηεο  Άλσ Πφιεο, βξίζθεηαη ν Ηεξφο Μεηνρηαθφο 
Ναφο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ησλ Οξθαλψλ - κεηφρη ηεο Μνλήο Βιαηάδσλ - 
ππαγφκελν ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν. 

Ο λαφο απνηειεί κλεκείν Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκίαο θαη 
είλαη παιαηφ βπδαληηλφ θαζνιηθφ κνλήο ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ αλέγεξζή ηνπ 
ππνινγίδεηαη ηε δεθαεηία 1310-1320 θαη σο ηδξπηέο αλαθέξνληαη ν Νίθσλ 
θνπηέξηνο Καπαλδξίηεο Οξθαλφο θαη ν θξάιεο ηεο εξβίαο Μηινχηηλ, ν 
νπνίνο αλέπηπμε ζρέζεηο κε ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο κεηά ην γάκν ηνπ κε 
ηελ  πξηγθίπηζζα ηκσλίδα. 

ρεηηθά κε ην φλνκα ” Άγηνο Νηθφιανο ν Οξθαλφο ή ησλ Οξθαλψλ”, ην 
νπνίν ζπλαληάηαη γηα πξψηε θνξά ζε πεγέο ηνπ 17νπ θαη 18νπ αηψλα, 
ππάξρνπλ ηξεηο εθδνρέο. Ζ πξψηε εθδνρή ην ζπλδέεη κε ηνλ άγλσζην θηήηνξα 
ηνπ λανχ πνπ αλήθε ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Οξθαλψλ, ε δεχηεξε, κε ηε 
ιεηηνπξγία νξθαλνηξνθείνπ ζην ρψξν ηνχ λανχ θαη ε ηξίηε, κε ηνλ Άγην 
Νηθφιαν σο πξνζηάηε ησλ ρήξσλ θαη ησλ νξθαλψλ. 
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Ο άξηηα επηκειεκέλνο πεξίβνινο θαη αζθαιψο ην θαινδηαηεξεκέλν 
θηίζκα απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα πνιχ θφζκν. Ο επηζθέπηεο κε ηελ πξψηε 
καηηά εληππσζηάδεηαη απφ ηελ ηνπνζεζία ηνπ λανχ, ηνλ  θαηαπξάζηλν ρψξν 
θαη ην εζσηεξηθφ απηνχ. Ο πεξίβνινο γνεηεχεη κε ηελ απιφηεηα θαη ζπλάκα ηε 
γξαθηθφηεηά ηνπ. Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη κε ην πξψην αληίθξηζκα ηνπ 
πιίλζηλνπ λανχ. Μφιηο πεξάζεη θαλείο ηελ μχιηλε πφξηα θαη νδεγεζεί ζην 
εζσηεξηθφ, αληηθξίδεη έλαλ απφ ηνπο θαιχηεξα δηαηεξεκέλνπο ηνηρνγξαθηθνχο 
δηαθφζκνπο παξά ην πέξαζκα ηφζσλ ρξφλσλ. Οη ηνηρνγξαθίεο ηνπ λανχ 
απνθαιχθζεθαλ ην 1957-1960 θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο 
ηνπ κλεκείνπ. Απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηεο δσγξαθηθήο ηεο 
παιαηνιφγεηαο Αλαγέλλεζεο. ηνλ θπξίσο λαφ απεηθνλίδνληαη ζθελέο ηνπ 
Γσδεθαφξηνπ, ησλ Παζψλ, ηνπ Αλαζηάζηκνπ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θχθινπ θαη 
κνξθέο αγίσλ. ηε βφξεηα ζηνά απεηθνλίδνληαη ζθελέο ηνπ Αθαζίζηνπ Ύκλνπ, 
ζηε δπηηθή ν Βίνο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Μελνιφγηα, ελψ νξηζκέλα ζαχκαηα 
ηνπ Υξηζηνχ, νη πξνεηθνλίζεηο ηεο Θενηφθνπ θαη ν βίνο ηνπ Αγίνπ Γεξαζίκνπ 
ηνπ Ηνξδαλίηε ζηε λφηηα. 

Αμηνζεκείσην, επίζεο, είλαη ην γεγνλφο φηη ν επηζθέπηεο εηζεξρφκελνο 
ηνπ λανχ έρεη ηελ αίζζεζε φηη απηφο δηαηξείηαη ζε ηξίηνπο ρψξνπο: ηνλ 
θεληξηθφ θαη δχν κηθξέο επεθηάζεηο εθ δεμηψλ θαη αξηζηεξψλ απηνχ. ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα νη «ηξεηο» απηνί ρψξνη απνηεινχλ ην λαφ θαη ηα δπν 
παξεθθιήζηα ηνπ, ηνπ Αγίνπ άββα θαη ηεο Αγίαο Βαξβάξαο, φπνπ νη πηζηνί 
πξνζέξρνληαη θαη πξνζθπλνχλ ηηο εηθφλεο ησλ Αγίσλ. 

ήκεξα ν λαφο  ιεηηνπξγεί θαλνληθά ηηο Κπξηαθέο, ηα Υξηζηνχγελλα,  ηε 
Μεγάιε Δβδνκάδα αιιά θαη ζε άιιεο κεγάιεο γηνξηέο θαη ε επηζθεςηκφηεηά 
ηνπ είλαη πνιχ έληνλε. Δπηζθέπηεο θάζε ειηθίαο απφ φιε ηελ Διιάδα θαη ην 
εμσηεξηθφ θξνληίδνπλ λα παξεπξεζνχλ θαη λα μελαγεζνχλ ζην ρψξν. Ο λαφο, 
πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ νδψλ Ζξνδφηνπ θαη Απνζηφινπ Παχινπ ζηελ Άλσ 
Πφιε,  είλαη αλνηρηφο γηα ην θνηλφ θαζεκεξηλά εθηφο απφ ηε Γεπηέξα απφ ηηο 
8.30 έσο ηηο 15.00. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε θξνληίδα απηνχ είλαη 
αξκνδηφηεηα ηεο 9εο  Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ. 
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Πξνθήηεο Ζιίαο 
 

 
 
ηελ Άλσ Πφιε, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Οιπκπηάδνο θαη Πξνθήηε Ζιία 

δεζπφδεη ν λαφο ηνπ Πξνθήηε Ζιία. Ζ ζεκεξηλή ιαηξεία ηνπ θαζηεξψζεθε 
κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη δε βαζίδεηαη ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία. 

Έρεη ππνζηεξηρζεί ε ηαχηηζή ηνπ είηε κε ην θαζνιηθφ ηεο Νέαο Μνλήο ηεο 
Θενηφθνπ, ίδξπκα ηνπ Μαθαξίνπ Υνχκλνπ, είηε κε ηε Μνλή Αθαπλίνπ, 
ζπλδεδεκέλε κε ηε δξάζε ηεο δπλαζηείαο ησλ Παιαηνιφγσλ. Απφ ην 
εηθνλνγξαθηθφ πξφγξακκα ζπλάγεηαη φηη ν λαφο ήηαλ αθηεξσκέλνο κάιινλ 
ζην Υξηζηφ παξά ζηε Θενηφθν. 

 
Σν θηίζκα ζπγθεξάδεη ζηνηρεία ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ παιαηνιφγεησλ 

λαψλ ηεο πφιεο κε γλσξίζκαηα ησλ αγηνξείηηθσλ θαζνιηθψλ. Πξφθεηηαη γηα 
έλαλ ηξίθνγρν ηεηξαθηφλην ζηαπξνεηδή εγγεγξακκέλν λαφ κε ιηηή θαη πεξίζησν 
πνπ απνιήγεη ζε δχν παξεθθιήζηα. Σν ζχλνιν επηζηέθνπλ επηά ηξνχινη. Ο 
ηχπνο είλαη κνλαδηθφο γηα ηε Θεζζαινλίθε. Σν ηξίθνγρν ζρήκα κε ηνπο δχν 
πιάγηνπο «ρνξνχο» ησλ ςαιηψλ, ηα δχν «ηππηθαξηά» εθαηέξσζελ ηεο θφγρεο 

http://2.bp.blogspot.com/-51YBKdiGbSI/T3iyISh0yeI/AAAAAAAABis/BfaFldOXlJk/s1600/profitis_0001a.jpg
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ηνπ ηεξνχ βήκαηνο θαη ν επξχρσξνο λάξζεθαο (ιηηή) είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
κνλαζηεξηαθήο αξρηηεθηνληθήο. Με ηελ πνηθηιία ησλ φγθσλ θαη ηηο ελαιιαγέο 
ησλ επηθαλεηψλ ζηελ αλσδνκή δεκηνπξγείηαη κηα κνλαδηθή εληχπσζε κε 
θπξίαξρν ην ζηνηρείν ηεο αλάηαζεο. θάια ζην πάρνο ηνπ λφηηνπ ηνίρνπ ηεο 
ιηηήο νδεγεί ζηνλ επάλσ φξνθν, φπνπ δηακνξθψλεηαη ππεξψν. Σν 
επηκειεκέλν πιηλζνπεξίθιεηζην ζηελ ηνηρνπνηία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 
πινχζην θεξακνπιαζηηθφ δηάθνζκν πξνζδίδνπλ δσγξαθηθή φςε ζην λαφ. 

+  
Ο ηνηρνγξαθηθφο δηάθνζκνο θάιππηε εζσηεξηθά φιν ην λαφ. ήκεξα 

ζψδνληαη απνζπαζκαηηθά ζθελέο απφ ην Βίν θαη ηα ζαχκαηα ηνπ Υξηζηνχ ζηε 
ιηηή θαη κνξθέο αγίσλ ζηνπο ρνξνχο, ηα «ηππηθαξηά» θαη ηα παξεθθιήζηα ηεο 
ζηνάο. Υξνλνινγείηαη κεηαμχ ησλ εηψλ 1360-1370 θαη απνηειεί ηελ ηειηθή θά-
ζε ηεο παιαηνιφγεηαο ηέρλεο. Ο έληνλνο ξεαιηζκφο θαη ε εθθξαζηηθφηεηά ηνπο 
αηζζεηνπνηνχλ ηελ αγσλία θαη ην θφβν γηα ην αλαπφηξεπην. Ξερσξίδεη ε 
Βξεθνθηνλία γηα ην ξεαιηζκφ ηεο θαη ηελ ςπρνγξαθηθή αιήζεηα ησλ 
ηξνκαγκέλσλ κνξθψλ  ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο ν λαφο κεηεηξάπε ζε 
ηδακί θαη νη ηνηρνγξαθίεο επηρξίζηεθαλ κε θνλίακα. Ζ επσλπκία εξατιί ηδακί 
(= ηδακί ηνπ Παιαηηνχ) πνπ έιαβε, ζπλδέζεθε κε ηε ιατθή παξάδνζε πεξί 
ππάξμεσο βπδαληηλνχ παιαηηνχ ζηελ πεξηνρή. Σν 1958-60 αθαηξέζεθαλ ηα 
αλαζεκαηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζηέζεθαλ επί Σνπξθνθξαηίαο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-L7pnwzOYYa0/T3iyVkn5FQI/AAAAAAAABi0/6j0Lv_PuXRk/s1600/2.jpg
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Ο λαόο ηνπ ωηήξνο 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ βπδαληηλφ εθθιεζάθη, πνπ βξίζθεηαη ζηε 
δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Δγλαηίαο θαη Π. Π. Γεξκαλνχ, απέλαληη απφ ηελ 
αθεηεξία ηεο νδνχ Ηαζσλίδνπ . 

  Με βάζε έλα λφκηζκα πνπ βξέζεθε ζηελ ηνηρνπνηία ηνπ ηξνχινπ 
ππνινγίδεηαη φηη ρηίζηεθε γχξσ ζην 1340, ζηα κέζα δειαδή ηνπ 
14νπ αηψλα, κεηά ηελ θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο ησλ Εεισηψλ, επνρή 
Παιαηνιφγσλ, θαη ήηαλ αξρηθά αθηεξσκέλνο ζηε Θενηφθν. Ο λαφο 
απνηεινχζε ηκήκα ηεο ηζηνξηθήο κνλήο ηνπ θχξ Ησήι, πνπ ππήξρε κέρξη ην 
16ν αηψλα. Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα δείρλεη φηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεθε 
σο ηαθηθφ παξεθθιήζη  γηα δπν άγλσζηα ζεκαληηθά πξφζσπα ηνπ Βπδαληίνπ.  

Ζ κηθξή εθθιεζία ηεο Μεηακφξθσζεο ηνπ σηήξνο  αλήθεη ζε έλαλ 
ζπάλην αξρηηεθηνληθφ ηχπν, ηνλ ηεηξάθνγρν. Ο λαφο θαιχπηεηαη απφ κεγάιν 
θαη πςειφ νθηάπιεπξν ηξνχιν, ν νπνίνο θνζκείηαη απφ επάιιεια ηφμα θαη 
απφ πνιινχο εκηθίνλεο. ην εζσηεξηθφ ηεο εθθιεζίαο, θάησ απφ ην δάπεδν 
ηεο βφξεηαο θαη ηεο λφηηαο θφγρεο, θαζψο θαη ζην λάξζεθα, αιιά θαη ζηνλ 
πεξηβάιινληα ηνπ θηεξίνπ ρψξν, εληνπίζηεθαλ ηάθνη, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην 
ζπκπέξαζκα φηη αξρηθά ήηαλ ηαθηθφ κλεκείν. Δπηπιένλ, απνθαιχθζεθε κία 
κηθξή κνιχβδηλε ιεηςαλνζήθε, ε νπνία απνηεινχζε ην εγθαίλην ηνπ λανχ. Ο 
λαφο θηίζηεθε πξνο ηηκή ηεο Παλαγίαο. ηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο είλαη 
ζίγνπξν φηη ην κλεκείν δε κεηαηξάπεθε ζε κνπζνπικαληθφ ηέκελνο, 
πξνθαλψο   επεηδή βξηζθφηαλ ζηε ρξηζηηαληθή ζπλνηθία ηεο Παλαγνχδαο θαη 
ζην πξναχιην νηθίαο.  
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     Ο λαφο βξίζθεηαη θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ ζεκεξηλνχ δξφκνπ, σο 
απνηέιεζκα ηεο ζπζζψξεπζεο γχξσ απφ ην κλεκείν κεγάινπ φγθνπ 
ζπληξηκκηψλ κεηά ηελ θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά ηνπ 1917. ην λαφ ππήξρε 
λάξζεθαο ηνπ 16νπ αηψλα κέρξη ηηο επηζθεπέο ηνπ 1936 , αιιά ηφηε έγηλαλ θαη 
επεκβάζεηο πνπ αιινίσζαλ ηελ αξρηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ λανχ. 
πγθεθξηκέλα,  ν λάξζεθαο αληηθαηαζηάζεθε κε λεφηεξν, απηφλ πνπ ππάξρεη 
θαη ζήκεξα. ηνπο ζεηζκνχο ηνπ 1978 ν λαφο ππέζηε ζνβαξέο δεκηέο θαη 
ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ ξηδηθέο αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο άξρηζαλ ην 
θαινθαίξη ηνπ 1979 θαη δηακφξθσζαλ ηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ λανχ. 
   ην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ ηεο Μεηακφξθσζεο ηνπ σηήξνο, ζηελ 
πεξηνρή ηνπ ηξνχινπ, ππάξρνπλ  ηνηρνγξαθίεο,  κεηαμχ ησλ εηψλ 1350 θαη 
1370. ηελ θνξπθή ηνπ ζφινπ παξηζηάλεηαη ε Αλάιεςε ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ θαη 
αθνινπζεί ζηελ επφκελε δψλε ε Θενηφθνο κε ηνπο Απνζηφινπο πνπ 
ζπλνδεχνληαη απφ ηηο απεηθνλίζεηο ηνπ ήιηνπ, ηεο ζειήλεο θαη ησλ 
πξνζσπνπνηεκέλσλ αλέκσλ. Αλάκεζα ζηα παξάζπξα ηνπ ηξνχινπ 
απεηθνλίδνληαη νθηψ πξνθήηεο, ελψ ζηε βάζε ηνπ ππάξρεη ε παξάζηαζε ηεο 
Θείαο Λεηηνπξγίαο κε ηεξάξρεο, δηαθφλνπο, ςάιηεο θαη πιήζνο πηζηψλ.  
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Ο λαόο ηωλ Σαμηαξρώλ 

Ο λαφο ησλ Σαμηαξρψλ βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Άλσ 
Πφιεο Θεζζαινλίθεο, λφηηα ηεο νδνχ Αθξνπφιεσο. Μεηαγελέζηεξεο θαη 
λεφηεξεο θαηαζθεπέο θαη πξνζζήθεο ζην κλεκείν έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη ζε 
κεγάιν βαζκφ ην θηίζκα θαη είλαη δχζθνιν ζήκεξα λα πξνζδηνξηζζεί ε αξρηθή 
ηνπ κνξθή. Έηζη, ελψ δίλεη ηελ εληχπσζε "ηξίθιηηεο" μπιφζηεγεο βαζηιηθήο, 
ζα πξέπεη λα ήηαλ αξρηθά "κνλφθιηηνο" λαφο κε ζηνά ζε ζρήκα "Π" θαηά ηηο 
ηξεηο δηεπζχλζεηο (λφηνο, δχζε, βνξξάο). ηε λφηηα πιεπξά, φπνπ άιινηε 
ππήξρε αλνηθηή ζηεγαζκέλε ζηνά πξνζηέζεθε κεηαγελέζηεξα έλα λέν 
"θιίηνο", κε ζθνπφ λα δηεπξπλζεί ν εζσηεξηθφο ρψξνο ηνπ λανχ. Ίρλε ζηήξημεο 
ησλ ζσξαθίσλ ή ησλ θηγθιηδσκάησλ ηεο αξρηθήο ζηνάο είλαη νξαηά θαη 
ζήκεξα ζηηο ηξεηο καξκάξηλεο θνιψλεο ηεο λφηηαο πιεπξάο. Παξφκνηα 
επέκβαζε έγηλε θαη ζηε δπηηθή πιεπξά -φπνπ θαη ε είζνδνο- κε ηελ πξνζζήθε 
θιεηζηνχ λάξζεθα. Κη εδψ πηζαλνινγείηαη πσο εθηφο απφ ηελ εμσηεξηθή 
ζθάια πνπ νδεγνχζε κε δχν ζθέιε ζην λαφ, ππήξρε αλνηθηή ζηεγαζκέλε 
ζηνά. 

    

Σν αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λανχ θαηαιήγεη ζε πεληάπιεπξε 
εμσηεξηθά αςίδα δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο νπνίαο ππάξρνπλ δχν ηεηξάγσλα 
κηθξά δηακεξίζκαηα ζηεγαζκέλα κε εκηζθαηξηθή νξνθή, φπνπ δηακνξθψλνληαη 
ε "πξφζεζε" (κε θφγρε, βφξεηα) θαη ην "δηαθνληθφ" (ρσξίο θφγρε, λφηηα). Έηζη, 
ε εμσηεξηθή αλαηνιηθή φςε δελ εκθαλίδεη ηε γλσζηή ζπκκεηξία, ρσξίο φκσο 
απηφ λα δεκηψλεη ηελ αηζζεηηθή ζχλζεζε ηνπ κλεκείνπ. Κάησ απφ ην δάπεδν 
ηνπ λανχ, πνπ είλαη αξθεηά ππεξπςσκέλν ζε ζρέζε κε ην γχξσ ρψξν, 
δηακνξθψλεηαη ηζφγεηα θξχπηε κε δηάηαμε παξφκνηα απηήο ηνπ νξφθνπ. 
Πηζαλά ν ρψξνο απηφο κε ηηο δηάθνξεο εζνρέο λα ρξεζίκεπε παιηά 
γηα νζηενθπιάθην ή -αθφκα- θαη ζαλ ρψξνο ηαθήο.  

Δμσηεξηθά ν λαφο ησλ Σαμηαξρψλ, ζηα νξαηά ηκήκαηα ηεο παιηάο 
ηνηρνπνηίαο ηνπ, παξνπζηάδεη ηε γλσζηή πιαζηηθή δηακφξθσζε ησλ λαψλ 
ηεο Θεζζαινλίθεο ηνπ 14νπ αηψλα (θηηζηνί "θηνλίζθνη", νδνλησηέο ηαηλίεο θαη 
δηαθνζκεηηθέο πιηλζφθηηζηεο δψλεο). 

http://www.it.uom.gr/project/monuments/ano_poli.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/ano_poli.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/ano_poli.htm
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    Με βάζε ηα κνξθνινγηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά, ν λαφο ησλ 
Σαμηαξρψλ πξνζδηνξίδεηαη  ρξνληθά ζαλ θηίζκα ηνπ 14νπ αηψλα, πεξίνδνο 
ζηελ νπνία ε ηέρλε ηεο λανδνκίαο γλψξηζε ηδηαίηεξε άλζεζε ζηε 
Θεζζαινλίθε. Αθφκα, ε χπαξμε θξχπηεο-νζηενθπιαθίνπ δίλεη βάζηκε έλδεημε 
φηη ν λαφο ησλ Σαμηαξρψλ ίζσο ήηαλ "θαζνιηθφ" θάπνηνπ άγλσζηνπ κηθξνχ 
κνλαζηεξηνχ πνπ άθκαζε ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. 

Πνην ήηαλ ην φλνκα ηνπ 
λανχ θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν 
δελ είλαη γλσζηφ. Καηά ηελ 
παξάδνζε, κε ην λαφ ηηκνχληαη νη 
δχν Αξράγγεινη θαη Σαμηάξρεο 
Μηραήι θαη Γαβξηήι. Όηαλ κάιηζηα 
νη Σνχξθνη κεηέηξεςαλ ην λαφ ζε 
κνπζνπικαληθφ ηέκελνο (ηδακί), 
έθηηζαλ παξάπιεπξα έλα κηλαξέ κε 
δχν εμψζηεο πνπ - θαζψο ιέγεηαη - 
ζπκβφιηδαλ ηνπο δχν Αξραγγέινπο. 
Γηα ην ιφγν απηφ νλνκάζζεθε θαη 
ην "Σδακί" "Ηθί εξηθέ 
ηδακί", δειαδή ηδακί ησλ δχν 
εμσζηψλ.  

ην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ 
ζψδνληαη ειάρηζηεο ηνηρνγξαθίεο: ε 
Αλάιεςε ζην αλαηνιηθφ αέησκα θαη 
ε Πεληεθνζηή ζην αληίζηνηρν 
δπηηθφ. Οη ηνηρνγξαθίεο απηέο 
ρξνλνινγνχληαη ζην δεχηεξν κηζφ 

ηνπ 14νπ αηψλα θαη ζεσξνχληαη ζχγρξνλεο κε ην λαφ.    
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Ζ κνλή Βιαηάδωλ 

 

H Μνλή Βιαηάδσλ ή Βιαηηάδσλ ή Βιαηηαίσλ, γλσζηή θαη σο Σζανχο 
Μνλαζηήξη, είλαη κνλαζηήξη ζηελ πεξηνρή ηεο Άλσ Πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο, 
80 πεξίπνπ κέηξα απφ ηα ηείρε ηνπ Δπηαππξγίνπ. Δίλαη ην κνλαδηθφ 
κνλαζηήξη ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ ηεο πφιεο πνπ εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί 
κέρξη ζήκεξα. 

Ηδξχζεθε θαηά ηα κέζα ηνπ 14νπ αηψλα ζε ρψξν πνπ πηζαλψο λα 
θηινμελνχζε παιαηφηεξν λαφ, απφ ηνλ θξεηηθήο θαηαγσγήο κεηξνπνιίηε 
Θεζζαινλίθεο Γσξφζεν Βιαηηή θαη ηνλ αδειθφ ηνπ Μάξθν. Οη πξψηεο 
ηζηνξηθέο αλαθνξέο ζηε Μνλή Βιαηάδσλ γίλνληαη ην 1405 ζην νδνηπνξηθφ ηνπ 
Ρψζνπ πεξηεγεηή Ηγλαηίνπ ηνπ κνιέλζθ. Καηά ηνλ 15ν αηψλα ε κνλή 
γλψξηζε κεγάιε αθκή. Μεηά ηελ άισζε ηεο Θεζζαινλίθεο νη Σνχξθνη ηεο 
έδσζαλ θάπνηα πξνλφκηα, πνπ επηθπξψζεθαλ θαη κε θηξκάλη ηνπ Μσάκεζ 
Β΄ ην 1446. χκθσλα κε παξάδνζε ηνπ 16νπ αηψλα, ε πξνλνκηαθή απηή 
κεηαρείξηζε νθεηιφηαλ ζηε βνήζεηα πνπ είραλ πξνζθέξεη νη κνλαρνί ηεο ζηνπο 
Σνχξθνπο γηα ηελ άισζε ηεο πφιεσο. Δμάιινπ, απφ νξηζκέλα θηίζκαηα 
νζσκαληθήο ηερλνηξνπίαο θαίλεηαη φηη ηνλ 16ν αηψλα ζηε κνλή 
εγθαηαζηάζεθαλ Σνχξθνη. Σν1633, κε ζηγίιην ηνπ Παηξηάξρε Κπξίιινπ 
Λνχθαξη, ε Μνλή Βιαηάδσλ πξνζαξηήζεθε σο κεηφρην ζηε Μνλή Ηβήξσλ ηνπ 
Αγίνπ `Οξνπο. Σν1801 αλαθαηλίζζεθε ην θαζνιηθφ ηεο κνλήο, αιιά 
ην 1870 κηα ππξθαγηά θαηέζηξεςε κέξνο ηεο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο 
βηβιηνζήθεο. Οη δεκηέο επηζθεπάζζεθαλ κε έμνδα ηνπ Οηθνπκεληθνχ 
Παηξηαξρείνπ.  

ήκεξα ε Μνλή αλήθεη ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν. Απφ ην αξρηθφ 
θηίζκα ζψδεηαη κφλν ην ηεξφ θαη ιίγα άιια αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία. Κνληά ζην 
θαζνιηθφ ηεο Μνλήο, πνπ ηηκάηαη ζην φλνκα ηεο Μεηακνξθψζεσο ηνπ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1405
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9_%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%89%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B8_%CE%92%CE%84_%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%89%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B8_%CE%92%CE%84_%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%89%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B8_%CE%92%CE%84_%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1446
http://el.wikipedia.org/wiki/1633
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%87%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%99%CE%B2%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1801
http://el.wikipedia.org/wiki/1870
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1


63 
 

σηήξνο, ππάξρεη ζνισηφ παξεθθιήζην ηνπ 14νπ αηψλα κε ηνηρνγξαθίεο ηεο 
επνρήο ησλ Παιαηνιφγσλ. χκθσλα κε ηνπηθή παξάδνζε ε Μνλή είλαη 
θηηζκέλε ζηνλ ηφπν φπνπ θήξπηηε ή δηέκελε ν Απφζηνινο Παχινο θαηά ηε 
δηακνλή ηνπ ζηελ πφιε. ψδνληαη 93 θψδηθεο θαη ην αξρείν ηεο Μνλήο, πνπ 
θαηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν κεηαθέξζεθαλ γηα αζθάιεηα ζηε Μνλή 
Ηβήξσλ. Ζ Μνλή Βιαηάδσλ βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 120 κέηξσλ πεξίπνπ θαη 
έρεη σξαία ζέα πξνο ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 

Βπδαληηλή θηλζηέξλα θαη ινπηξό 

ηελ νδφ Οιπκπηάδαο βξίζθεηαη έλα νξζνγψλην θηίζκα κε ρνληξνχο 
ηνίρνπο θαη κε εζσηεξηθή επίρξηζε απφ πδξαπιηθφ θνλίακα, πνπ θαιππηφηαλ 
απφ ηέζζεξα δεπγάξηα ζφισλ ζηεξηγκέλσλ ζηνπο ηνίρνπο θαη ζε ηξεηο θίνλεο. 
Οη ζφινη ζήκεξα ιείπνπλ. Σα καξκάξηλα αξρηηεθηνληθά κέιε πξνέξρνληαη απφ 
παιαηνρξηζηηαληθά κλεκεία. ην θηίζκα απηφ, πνπ ήηαλ βπδαληηλή θηλζηέξλα 
(δεμακελή λεξνχ), κεηέθεξε ην λεξφ έλαο ρηηζηφο αγσγφο.  

Σν βπδαληηλφ ινπηξφ πνπ ρξνλνινγείηαη γχξσ ζηα 1300 βξίζθεηαη ζηελ 
Άλσ Πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο ζην Ο.Σ. 98 πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηηο νδνχο 
Θενηνθνπνχινπ, Κξίζπνπ, Υξπζνζηφκνπ θαη Φηινθηήηνπ. Σν ινπηξφ 
θαηαιακβάλεη ην θέληξν ελφο κηθξνχ νηθνδνκηθνχ ηεηξάγσλνπ. ηελ αλαηνιηθή 
θαη δπηηθή πιεπξά πςψλνληαη ζε κηθξή απφζηαζε πνιπψξνθεο νηθνδνκέο 
πνπ θηίζζεθαλ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ’60 θαη ΄70. Ο πεξηβάιινλ ρψξνο ηνπ 
κλεκείνπ ππνινγίδεηαη ζε 150 η.κ. πεξίπνπ θαη έρεη πξφζσπν λφηηα ζηελ νδφ 
Θενηνθνπνχινπ θαη βφξεηα ζηελ πιαηεία Ρνκθέεο. 

  Ζ ζέζε ηνπ είλαη πνιχ 
ζεκαληηθή θαζψο βξίζθεηαη ζηελ 
είζνδν ηνπ ραξαθηεξηζκέλνπ σο 
παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ ηεο Άλσ 
Πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο, πάλσ ζε 
βαζηθφ νδηθφ άμνλα πνπ νδεγεί θαη ζε 
άιια βπδαληηλά κλεκεία. πάλην 
δηαζσζέλ δείγκα βπδαληηλνχ ινπηξνχ 
ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν ιεηηνχξγεζε κέρξη 
ην 1940. Δληνπίζηεθε θαη κειεηήζεθε 
γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ αξραηνιφγν 

Α. Ξπγγφπνπιν ηξεηο κήλεο κεηά ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Δπί ηνπξθνθξαηίαο ην ινπηξφ έθεξε ην φλνκα ηνπ Κνπιέ Καθέ απφ ην 
φλνκα ηεο ζπλνηθίαο πνπ βξίζθεηαη. Σν παιαηφ νηθνδφκεκα ηνπ ινπηξνχ είρε 
πληγεί απφ ηηο πξνζζήθεο ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ αιιά θαη απφ κεηέπεηηα 
επαπμήζεηο. Δίλαη θπζηθφ έλα ινπηξφ πνπ ιεηηνχξγεζε γηα πεξίπνπ επηά 
αηψλεο λα έρεη δερζεί πνιιέο πξνζζήθεο θαη αιιαγέο, νη κεγαιχηεξεο φκσο 
έγηλαλ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ, θαζψο ε ηερλνινγία 
άιιαδε κε πην γξήγνξν ξπζκφ. 

Πάλησο δηαηεξεί εκθαλψο ηνπο βαζηθνχο ρψξνπο φπσο ηνπ ςπρξνχ 
απνδπηήξηνπ, ηνπ ριηαξφςπρξνπ, ηνπ ζεξκνχ θαη ηνπ ππνθαχζηνπ. Τπνγείσο 
θπθινθνξνχζε δεζηφο αέξαο γηα επηδαπέδηα ζέξκαλζε αιιά θαη κε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%88%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
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επηηνίρηνπο αεξαγσγνχο ν δεζηφο απηφο αέξαο ξχζκηδε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 
θάζε ρψξνπ.  

Σν θηίξην γηα πνιιά ρξφληα εγθαηαιείθζεθε θαη δελ είραλ ιεθζεί ηα 
απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ, κε απνηέιεζκα 
λα αζθπθηηά αλάκεζα ζε πνιπθαηνηθίεο πνπ νηθνδνκήζεθαλ θαηά ηα ηέιε ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 60. Ζ θήξπμή ηνπ σο δηαηεξεηέν κλεκείν έγηλε ην 1952. 

Σν 1972 έγηλαλ νξηζκέλεο δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη θαζαξηζκνί, 
νπφηε κεηαμχ ησλ άιισλ απνθαιχθζεθε ε φςε ηνπ θηηξίνπ απφ ηελ πιεπξά 
ηεο πιαηείαο πνπ ιφγσ ηεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο ήηαλ επηρσκέλε εθηφο 
ειαρίζηνπ ηκήκαηνο. Μεηά ην ζεηζκφ ηνπ 1978 έγηλαλ πξνζσξηλέο 
ππνζηπιψζεηο θπξίσο εκηθπιηλδξηθψλ θακάξσλ θαη ηξνχισλ δηφηη 
παξνπζίαδαλ ζνβαξέο ξεγκαηψζεηο. 

 

Μεηαβπδαληηλνί Νανί 

Απφ ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηέρλεο ησλ ρξφλσλ ηεο 
ηνπξθνθξαηίαο ζηε Θεζζαινλίθε είλαη νη κεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο, ηαπεηλέο 
θαη απέξηηηεο, ελδεηθηηθέο σζηφζν ηνπ θαιιηηερληθνχ καξαζκνχ ζηνλ νπνίν νη 
θαηαθηεηέο ζέιεζαλ λα θαηαδηθάζνπλ ην ειιεληθφ ζηνηρείν κε ηηο 
απαγνξεχζεηο ηνπο. Δίλαη γλσζηφ φηη νη θάηνηθνη ηεο Θεζζαινλίθεο φπσο 
άιισζηε θαη φινη νη ρξηζηηαλνί δελ είραλ δηθαίσκα λα ρηίδνπλ θαηλνχξγηνπο 
λανχο, ε δε επηζθεπή ησλ παιηψλ απαηηνχζε εηδηθή άδεηα. Οη πεγέο 
δηαζψδνπλ νλφκαηα πξνθξίησλ θαη πινπζίσλ Θεζζαινληθέσλ πνπ 
θαηάθεξλαλ λα μεπεξλνχλ ηα εκπφδηα απηά κε γελλαηφδσξεο πξνζθνξέο ζην 
ζνπιηάλν θαη ηηο επαξρηαθέο αξρέο. ηνπο ζθνηεηλνχο αηψλεο κεηά ην 1453, ε 
νξζφδνμε πίζηε ππήξμε ην θαηαθχγην θαη ε παξεγνξηά ηνπ ππφδνπινπ 
ειιεληθνχ ιανχ. Οη Έιιελεο ηεο Θεζζαινλίθεο ζπζπεηξσκέλνη γχξσ απφ ηηο 
πεξηθξνλεκέλεο απφ ηνπο Σνχξθνπο εθθιεζίεο αγσλίζηεθαλ λα πεξηζψζνπλ 
φ,ηη  κπνξνχζαλ απφ ηελ πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή ηνπο θιεξνλνκηά. 
Οη ρξηζηηαληθνί λανί θξπκκέλνη πίζσ απφ ζπίηηα, κηθξνκάγαδα, ζε αληίζεζε κε 
ηηο εβξατθέο ζπλαγσγέο πνπ ήηαλ πάλσ ζε θεληξηθνχο δξφκνπο ηεο πφιεο, 
απνηεινχλ ηνπο θαιχηεξνπο κάξηπξεο ησλ δχζθνισλ ρξφλσλ ηεο πφιεο 
θάησ απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ. 

χκθσλα κε ηζηνξηθέο πεγέο νη πεξηζζφηεξνη κεηαβπδαληηλνί λανί 
θηίζηεθαλ ζηε ζέζε παιαηφηεξσλ βπδαληηλψλ. Απφ ηηο 12 ρξηζηηαληθέο 
εθθιεζίεο πνπ θηίζηεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο έρνπλ ζσζεί 
κέρξη ζήκεξα νη εμήο: ν Άγηνο Αζαλάζηνο, ε Παλαγία ε Γνξγνεπήθννο, ε 
Παλαγνχδα, ε Τπαπαληή, ε Παλαγία ε Λαγσδηαλή, ε Παλαγία ε Σξαλή, ε Νέα 
Παλαγία, ν Άγηνο Αληψληνο, ν Άγηνο Μελάο. Οη ππφινηπεο 5 έρνπλ μαλαθηηζηεί 
πξφζθαηα ζηηο παιαηφηεξεο ζέζεηο ηνπο. 
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Ναόο Αγίνπ Μελά 

εκαληηθφ θέληξν ιαηξείαο ηνπ αγίνπ Μελά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ήηαλ ν λαφο 
ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε. Ο λαφο απηφο ππήξρε ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 
9νπ αηψλα, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Βίν ηνπ αγίνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Γεθαπνιίηνπ. 
Αλαθέξεηαη σο θηήηνξαο έλαο κνλαρφο Εαραξίαο. 
 Ο λαφο ηνπ Αγίνπ Μελά βξίζθεηαη ζην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο παιηάο πφιεο 
ηεο Θεζζαινλίθεο, θνληά ζηε ζάιαζζα θαη ην ιηκάλη, κέζα ζηνλ εκπνξηθφ 

ηνκέα. Οη καξηπξίεο πνπ ππάξρνπλ πείζνπλ 
πσο ζην ρψξν ηνπ ζεκεξηλνχ 
κεηαγελέζηεξνπ λανχ πξνυπήξρε ηνλ 8ν 
αηψλα, άιινο επηβιεηηθφο λαφο, πνπ 
θαηαζηξάθεθε ηειείσο απφ ηηο 
αιιεπάιιειεο ππξθαγηέο πνπ έπιεμαλ θαηά 
θαηξνχο ηελ πεξηνρή απηή ηνπ εκπνξηθνχ 
ηνκέα ηεο πφιεο. Ο αξραίνο απηφο λαφο πνπ 
ππήξμε θαζνιηθφ κνλαζηεξηνχ κλεκνλεχεηαη 
απφ αλψλπκν απνγξαθέα ηεο 
Θεζζαινλίθεο ηνπ 15νπ αηψλα.  

Μαξηπξίεο Βπδαληηλψλ θεηκέλσλ 
βεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε θαη ρξήζε ηνπ λανχ 
απηνχ ζηε βπδαληηλή Θεζζαινλίθε σο ηελ 
ηνπξθηθή θαηάθηεζε (1492). Αιιά θαη θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο ν λαφο εμαθνινπζνχζε λα ρξεζηκνπνηείηαη 
απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο, θαζψο ήηαλ έλαο απφ ηνπο 12 ρξηζηηαληθνχο λανχο πνπ 
παξέκεηλαλ ζηε δηάζεζε ησλ ρξηζηηαλψλ θαη δελ έγηλαλ ηδακηά. Ο λαφο 
θαηαζηξάθεθε ην 1687 θαηά ηνλ βνκβαξδηζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηνπο 
Βελεηνχο. Πεξηεγεηέο θαη ηζηνξηνγξάθνη αλαθέξνπλ 5 ηνπιάρηζηνλ ππξθαγηέο 
πνπ θαηάζηξεςαλ ην λαφ ηνπ Αγίνπ Μελά. Σν 1770 θαηαζηξάθεθε ν λαφο 
ζρεδφλ νινθιεξσηηθά. Σν ίδην θαη ην 1818, ην 1839 θαη ην 1890, φηαλ κεγάιε 
ππξθαγηά θαηέζηξεςε ην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο. Σφζν ζπρλέο ήηαλ 
κάιηζηα νη θαηαζηξνθέο απηνχ ηνπ κνλαζηεξηνχ, ψζηε νη Σνχξθνη νλφκαζαλ 
ηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Μελά "Γηαλήθ κνλαζηήξ καραιέ" (=γεηηνληά ηνπ 
θακέλνπ κνλαζηεξηνχ).  

Απφ πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ, ν λαφο ηνπ Αγίνπ Μελά κέρξη ηηο 
αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα είρε ζρήκα "Σ" θαη πεξηβαιιφηαλ, θαηά ηηο ηξεηο 
πιεπξέο ηνπ απφ εμσηεξηθή ζηνά κε θηνλνζηνηρία. Αθφκε, είρε επηβιεηηθφ 
ηξνχιν πνπ ήηαλ νξαηφο θαη απφ ηε ζάιαζζα. Ζ κεγάιε ππξθαγηά ηνπ 1890 
θαηέζηξεςε ηειείσο ην λαφ ηνπ Αγίνπ Μελά γηα λα αλνηθνδνκεζεί ιίγν 
αξγφηεξα πάλσ ζε ηειείσο δηαθνξεηηθφ ζρέδην. Απφ ηνλ παιηφ αξραίν λαφ 
ζψδνληαη δχν θίνλεο  θαη κεξηθά  θνκκάηηα απφ ηνλ παιηφ καξκάξηλν γιππηηθφ 
δηάθνζκν. 

 Καηά ηελ πεξίνδν 1890-1912 ήηαλ ν κεηξνπνιηηηθφο λαφο ηεο 
Θεζζαινλίθεο θαη ζε απηφλ ηειέζηεθε ε επίζεκε δνμνινγία γηα ηελ 
απειεπζέξσζε ηεο πφιεο (26 Οθησβξίνπ 1912). 
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Ζ Νέα Παλαγία 

 

Ο λαφο ηεο Νέαο (ή Μεγάιεο) Παλαγίαο βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθφ 
ηκήκα ηεο παιηάο πεξηηνηρηζκέλεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηελ πιαηεία 
Φαλαξησηψλ, πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Γεκ. Γνχλαξε 
θαη Μεηξνπφιεσο. Γηάθνξα αξραηνινγηθά επξήκαηα δεκηνπξγνχλ ηελ άπνςε 
πσο ζηελ πεξηνρή ηνπ λανχ ηεο Νέαο Παλαγίαο ππήξρε θαηά ηε βπδαληηλή 
πεξίνδν κνλαζηήξη (12νο αηψλαο) πξνο ηηκή ηεο Θενηφθνπ. Σν 1873 βξέζεθε 
ζηελ πεξηνρή επηγξαθή πνπ αλέθεξε: ".......ηελ κνλήλ ηαύηελ ηεο Υπεξαγίαο 
Θενηόθνπ κεηά ησλ κεηνρίσλ απηήο.......Ισάλλνπ κνλαρνύ, οσιγ" = 1325. 

Δίλαη θεξακνζθεπέο κεηαγελέζηεξν θηίζκα ηνπ 1727, φπσο πξνθχπηεη 
απφ καξκάξηλε επηγξαθή πάλσ απφ ηε λφηηα είζνδν ηνπ λανχ, θαη ηηκάηαη ζηε 
κλήκε ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηφθνπ. Δπεηδή κάιηζηα, ε κλήκε ηεο Κνίκεζεο 
ζεσξείηαη ζαλ ππέξηεξε ηεο Γέλλεζεο ηεο Θενηφθνπ, ν λαφο απηφο πήξε θαη 
ην φλνκα Μεγάιε Παλαγία, ζε αληηδηαζηνιή κε ηε Μηθξή Παλαγία πνπ είλαη ν 
λαφο ηεο Παλαγνχδαο (φπνπ γηνξηάδεηαη ε γέλλεζε ηεο Θενηφθνπ). Σε κνλή 
ηεο Θενηφθνπ κλεκνλεχεη ν Γάιινο ηεξέαο θαη πεξηεγεηήο ηνπ 17νπ αηψλα R. 
de Dreux, πνπ επηζθέθζεθε ηε Θεζζαινλίθε ζηα 1866. Ζ κνλή απηή πξέπεη 
λα θαηαζηξάθεθε απφ ππξθαγηά γχξσ ζηα 1690. 

Ζ Νέα Παλαγία είλαη ηξίθιηηε μπιφζηεγε βαζηιηθή, κε αςηδσηή ζηνά ζηε 
δπηηθή πιεπξά. ην λφηην θαη ηνλ αλαηνιηθφ ηνίρν ηεο είλαη εληνηρηζκέλα 
αξρηηεθηνληθά κέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ παιαηφηεξα κλεκεία. Σν 
θακπαλαξηφ ηεο, κεηαγελέζηεξε θαηαζθεπή (κεηά ην 1798), κηκείηαη δπηηθά 
πξφηππα. Δζσηεξηθά ν λαφο είλαη ηζηνξεκέλνο ζηελ θακάξα ηεο νξνθήο κε 
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ηνηρνγξαθίεο πςειήο πνηφηεηαο ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηψλα, πνπ δε ζψδνληαη 
φκσο ζε θαιή θαηάζηαζε. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην 
επηρξπζσκέλν πνιππνίθηιην μπιφγιππην ηέκπιν ηνπ, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηα 
κέζα ηνπ 18νπ αη. 

  

Ζ Παλαγία Λαγνπδηαλή ή Λανδεγήηξηα 
    

Ο λαφο ηεο Παλαγίαο Λαγνπδηαλήο (ή Λαγνπδάηνπ) βξίζθεηαη ζηελ 
αξρή ηεο Άλσ Πφιεο, ζην ηέξκα ηεο νδνχ Ηνπιηαλνχ, εθεί φπνπ ζπλαληά ηελ 
νδφ Οιπκπηάδαο (πιαηεία Λανδεγήηξηαο). Ο λαφο είλαη αθηεξσκέλνο ζηε 
Εσνδφρν Πεγή. 

Ο λαφο, πνπ ππήξμε θαηά ηε Βπδαληηλή πεξίνδν "θαζνιηθφ" γπλαηθείνπ 
κνλαζηεξηνχ, πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ θηήηνξά ηνπ Λαγνπδηάην (ή 
Λαγνπδάην), πνπ έδεζε - θαηά πάζα πηζαλφηεηα - ην 14ν αηψλα, ιίγν 
αξγφηεξα ίζσο απφ ηελ επνρή πνπ νη κνλαρνί Βιαηάδεο ίδξπζαλ ηελ 
νκψλπκε Μνλή Βιαηάδσλ, ηεο νπνίαο ε Παλαγία Λαγνπδηαλή ππήξμε 
"κεηφρη". 

Ζ παξάδνζε φκσο ζέιεη ηελ Παλαγία Λαγνπδηαλή λα παίξλεη ην φλνκά 
ηεο απφ έλα ιαγφ πνπ θξχθηεθε ζε κία ηξχπα γηα λα ζσζεί απφ θπλεγφ θαη 
έγηλε έηζη αηηία γηα λα βξεζεί εθεί ε ζαπκαηνπξγή εηθφλα ηεο Παλαγίαο 
Ογιατηηζαο ή Τξηρεξνύζαο. ηνλ ίδην ηφηε ρψξν, θηίζηεθε ν λαφο ηεο 
Παλαγίαο, πνπ νλνκάζηεθε απφ ην γεγνλφο απηφ "Παλαγία Λαγνπδηαλή". ηε 
δηάξθεηα κάιηζηα ηεο ηνπξθνθξαηίαο, ε Μνλή ηεο Παλαγίαο Λαγνπδηαλήο 
νλνκαδφηαλ απφ ηνπ Σνχξθνπο "Σανπζάλ κνλαζηήξ", δειαδή "Μνλαζηήξη 
ησλ Λαγψλ".  

Σν κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο, πέξα 
απφ ην λαφ θαη ηα θειηά ησλ 
θαινγξηψλ, είρε ζηε δηάξθεηα ηεο 
ηνπξθνθξαηίαο θαη έλα κεγάιν 
αξηζκφ θαηνηθηψλ ζηε γχξσ 
πεξηνρή. Σηο θαηνηθίεο απηέο ε κνλή 
ηηο εθρσξνχζε ζηνπο άζηεγνπο 
ρξηζηηαλνχο ηεο πφιεο κε ην 
ζχζηεκα ηνπ "ηηδαξέ", δειαδή κε 
έλα εθ' άπαμ πνζφ θαη κε ηελ 
θαηαβνιή ζπκβνιηθψλ δφζεσλ εθ' 
φξνπ δσήο, έηζη ψζηε λα 

δηαηεξείηαη ε ςηιή θπξηφηεηα ηεο κνλήο ζηα αθίλεηα, κία θαη απαγνξεπφηαλ ε 
πψιεζή ηνπο. Έηζη, ζε δχζθνια ρξφληα ηαθηνπνηήζεθαλ ζηεγαζηηθά πνιιέο 
νηθνγέλεηεο ησλ Θεζζαινληθέσλ, κηα θαη ν αξηζκφο ησλ θαηνηθηψλ απηψλ 
μεπεξλνχζε ηηο 20. 

Ο λαφο ηεο Παλαγίαο νλνκάδεηαη επίζεο - θαη νλνκαδφηαλ απφ παιηά -
 "Λανδεγήηξηα", ρσξίο λα εξκελεπζεί πψο θαη γηαηί δφζεθε απηφ ην φλνκα. 
Πνιινί ηζηνξηθνί ζπλέδεζαλ ην φλνκά ηεο "ιαν-Οδεγήηξηαο" κε αξραίν 
βπδαληηλφ λαφ πνπ κλεκνλεχεη ηνλ 12ν αηψλα ν 
κεηξνπνιίηεο Θεζζαινλίθεο Δπζηάζηνο ("ε Πάλαγλνο Θενκήησξ ε παξ' εκίλ 
ηνπ νδεγείλ επώλπκνο"). Μάιηζηα, ε "Οδεγήηξηα" ζεσξήζεθε σο ε γπλαίθα-
πξνζηάηεο ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο καδί κε ηνλ Άγην Γεκήηξην.  
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Σν 1802 αλαθαηλίζηεθε θαη πήξε ηε κνξθή πνπ έρεη ζήκεξα. ηηο 27 
Οθησβξίνπ 1802 εγθαηληάζζεθε ν Ναφο ηεο Κπξίαο εκψλ Θενηφθνπ θαη 
Αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, επνλνκαδνκέλεο Λαγνπδηαλήο ηεο Μεγαινππφιεσο 
Θεζζαινλίθεο. Κηήησξ ήηαλ ν Κπξ Υξήζηνο Γεσξγίνπ επνλνκαδφκελνο 
Μελεμέο, εθ ηεο Δπαξρίαο ηνπ Αγίνπ Φαλαξίνπ (Αγξάθσλ Θεζζαιίαο) θαη εθ 
ρσξίνπ Μεγάια Βξαληαλά, είο κλεκφζπλν γνλέσλ ηνπ.  

Ζ Λαγνπδηαλή είλαη κηα ρακειή εθθιεζία, ηξίθιηηε βαζηιηθή θαηά ηνλ 
αξρηηεθηνληθφ ηχπν κε γπλαηθσλίηε. Αμηφινγεο είλαη νη θνξεηέο εηθφλεο πνπ 
ππάξρνπλ ζην λαφ, φπσο ε εηθφλα ηεο Παλαγίαο Ογιατηηζζαο ή Σξηρεξνχζαο, 
ηνπ 16νπ αη. θαη άιιεο ηνπ 18νπ θαη 19νπ αη. 

 
 
 

Ο Άγηνο Αζαλάζηνο 

Ο λαφο ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ βξίζθεηαη ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ 
Δγλαηίαο θαη σθξάηνπο, αιιά ζε επίπεδν ρακειφηεξν απφ απηέο. Ζ Δγλαηία 
νδφο επί Σνπξθνθξαηίαο νλνκάδνληαλ «Φαξδχο Γξφκνο» θαη θαηά κήθνο ηνπ 
βξηζθφηαλ απφ ην 16ν αηψλα νη πεξηζζφηεξνη λανί ηεο Θεζζαινλίθεο. Γχξσ 
απ’ απηνχο ηνπο λανχο ζπγθεληξψλνληαλ ε ζξεζθεπηηθή θαη ε θνηλσληθή δσή 
ησλ ρξηζηηαλψλ ζρεδφλ σο ηα ηειεπηαία ηεο δνπιείαο. Ζ πεξηνρή γχξσ απφ 
ηνλ Άγην Αζαλάζην απνηειεί καδί κε απηέο ηνπ Ηππνδξνκίνπ θαη ηεο αςίδαο 
ηνπ Γαιεξίνπ, φπσο επηζεκαίλεη ν θαζεγεηήο Απ. Βαθαιφπνπινο, φ,ηη ην 
Φαλάξη γηα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

 Ο λαφο ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ 
δελ είλαη εμαθξηβσκέλν, αλ βξίζθεηαη 
ζηε ζέζε ηνπ νκψλπκνπ λανχ ηεο 
πφιεο, πνπ είλαη γλσζηφο απφ ηηο 
πεγέο ηνπ 14νπ αηψλα. Γηα ηελ 
θπξηφηεηα ηνπ λανχ ζηα ρξφληα ηεο 
Σνπξθνθξαηίαο μέζπαζαλ αξθεηέο 
δηακάρεο αλάκεζα ζηε κεηξφπνιε 
Θεζζαινλίθεο θαη ηε κνλή Βιαηάδσλ. Ο 

Άγηνο Αζαλάζηνο, θηήκα ηεο κνλήο Βαηνπεδίνπ, αγνξάζηεθε απφ ην 
κεηξνπνιίηε Βέξνηαο Θενθάλε Μαιάθε θαη αθηεξψζεθε ζηε κνλή Βιαηάδσλ 
(1569) σο ην κεηφρη ηεο. Ζ θηινληθία ζπλερίζηεθε ζε φιν ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 
17νπ θαη νιφθιεξν ην 18ν αηψλα σο ηελ θαηαζηξνθή ηνπ λανχ απφ ππξθαγηά 
ζηα 1817. Οη Σνχξθνη επέηξεςαλ ηελ επηζθεπή ηνπ λανχ.  

Ο Άγηνο Αζαλάζηνο αθνχ επηζθεπάζηεθε κεηά ηελ αλαθαίληζή ηνπ ζηα 
1818, ν λαφο έγηλε ελνξηαθφο. Πάλσ απφ ηελ είζνδν ηεο λφηηαο πιεπξάο, 
πξνο ηελ Δγλαηία, ππάξρεη ε εηθφλα ηνπ αγίνπ θαη ε επηγξαθή «1818 
ΝΟΔΜΒΡ 15», πνπ δειψλεη ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο αλαθαίληζεο.  
Ζ ελνξία ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ήηαλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη πινπζηφηεξεο 
ειιεληθέο ζπλνηθίεο ηεο Θεζζαινλίθεο ζηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Σν 
γεγνλφο φηη ε αλαθαίληζε ηνπ λανχ έγηλε κέζα ζε έλα κφλν ρξφλν, ην 1818, 
δείρλεη φηη  πνιινί ελνξίηεο ηεο ήηαλ πινχζηνη.  

Ξέξνπκε φηη ιίγα ρξφληα λσξίηεξα, ζηα 1792, γελλήζεθε ζηελ ελνξία 
ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ν κεγάινο επεξγέηεο ηεο Θεζζαινλίθεο, ν Ν. Παπάθεο. 
Άιιεο απνδείμεηο γηα ηε κεγάιε ελνξία ήηαλ: α) φηη σο ην 1845 ππήξρε ζηελ 
ειιεληθή ζπλνηθία ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ην «Διιεληθφλ ρνιείνλ», ην νπνίν 
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είρε αξρίζεη λα νξγαλψλεηαη ήδε απφ ην 1835 κε ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ 
δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ηεο αιιεινδηδαθηηθήο θαη ιεηηνπξγνχζε σο 
αιιεινδηδαζθαιείν. Σν 1850 ην αιιεινδηδαζθαιείν αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί σο 
«Διιεληθή ρνιή». Αξγφηεξα ε ζρνιή ζα νινθιεξσζεί θαη ζα γίλεη Γπκλάζην 
θαη β) φηη, φηαλ ην 1874 ε Θεζζαινλίθε είρε δχν λεπηαγσγεία, ην έλα απ’ απηά 
κε 124 λήπηα αλήθεη ζηελ ελνξία ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ. Ο λαφο κεηά ην 1912 
σο ην 1960 έγηλε παξεθθιήζη ηεο Αρεηξνπνίεηνπ. Σν παξεθθιήζη ηνπ Αγίνπ 
Αζαλαζίνπ, πνπ είλαη ζήκεξα αθηεξσκέλν ζηνλ Άγην Νεθηάξην, ηφηε 
ιεηηνπξγνχζε θη απηφ. Μηα ηειεπηαία ζπληήξεζε ηνπ λανχ έγηλε ην 1967. 

Καηά ηνλ αξρηηεθηνληθφ ηχπν ν Άγηνο Αζαλάζηνο είλαη ηξίθιηηε 
μπιφζηεγε βαζηιηθή, ρακειή, κε ιηηφ εμσηεξηθφ. Σν επίπεδν ζην νπνίν 
βξίζθεηαη είλαη αξθεηά ρακειφηεξν απφ ηελ Δγλαηία θαη πνιχ ρακειφηεξν απφ 
ηελ νδφ Παπαγεσξγίνπ ζηε βφξεηα πιεπξά. Σν επξχρσξν εζσηεξηθφ ηνπ 
λανχ θαίλεηαη απφ παξάζπξα ζε δχν ζεηξέο (ηνμσηά θάησ θαη νξζνγψληα 
επάλσ) πνπ ππάξρνπλ ζηε λφηηα πιεπξά θαη έρεη γπλαηθσλίηε ζηηο ηξεηο 
πιεπξέο, βφξεηα, δπηηθή θαη λφηηα. Δλδηαθέξνπζα είλαη ε μπιφγιππηε 
δηαθφζκεζε ζηνλ άκβσλα, ζηνλ επηζθνπηθφ ζξφλν θαη ζην λεφηεξεο 
θαηαζθεπήο ηέκπιν. 

 
 

Ο Άγηνο Γεώξγηνο 
Ο κηθξφο λαφο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ βξίζθεηαη δπηηθά θαη παξάπιεπξα 

ηεο Ρνηφληαο, ζηελ αξρή ηεο νδνχ Απνζηφινπ Παχινπ. Ο κηθξφο απηφο λαφο 
ππήξμε "θαζνιηθφ" κηθξνχ κνλαζηεξηνχ, πνπ αλήθε αξρηθά ζηε Μεηξφπνιε 
Θεζζαινλίθεο, απφ ηελ νπνία εθρσξήζεθε ζηε Μνλή Γξεγνξίνπ ηνπ Αγίνπ 
Όξνπο ην 1700. ηε ζπλέρεηα ην 1758, επί Μεηξνπνιίηε Θεζζαινλίθεο 
Γαβξηήι, παξαρσξήζεθε ζηε Μνλή Γξεγνξίνπ θαη ν κηθξφο απηφο λαφο 
ζρεδφλ θαηεζηξακκέλνο θαη ζαζξφο απφ ηελ εγθαηάιεηςε, γηα λα 
επηζθεπαζζεί θαη λα αλαθαηληζζεί ζε βάζνο ην 1815.  

χκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ν κηθξφο 
λαφο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θηίζζεθε απφ 
ηνπο ρξηζηηαλνχο ηεο Θεζζαινλίθεο 
φηαλ, κεηά ηελ άισζε ηεο πφιεο απφ 
ηνπ Σνχξθνπο θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ 
λανχ ησλ Αζσκάησλ (Ρνηφληα) ην 1591 
ζε κνπζνπικαληθφ ηέκελνο (ηδακί), 
ρξεηάζηεθε έλαο λαφο γηα λα 
κεηαθεξζνχλ εθεί ηα ηεξά θεηκήιηα θαη νη 
εηθφλεο. 

Δίλαη ηξίθιηηε μπιφζηεγε βαζηιηθή. 
Σα ηξία θιίηε ηνπ, πνπ ρσξίδνληαη κε μχιηλεο θνιφλεο, εθηείλνληαη ζην πιάηνο 
ηνπ λανχ. Οη θνξεηέο βπδαληηλέο εηθφλεο πνπ ππήξραλ εδψ θαη πξνέξρνληαλ 
κάιινλ απφ ηε Ρνηφληα, κεηαθέξζεθαλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο πφιεο 
ζην Βπδαληηλφ Μνπζείν ηεο Αζήλαο θαη απφ εθεί ζηελ αγηνξείηηθε κνλή 
Γξεγνξίνπ, ηεο νπνίαο ν Άγηνο Γεψξγηνο είλαη θαη ζήκεξα κεηφρη. 
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Ζ Παλαγνύδα ή Παλαγία Γνξγνεπήθννο 
Ο λαφο ηεο Παλαγίαο Γνξγνεπεθφνπ, γλσζηφηεξνο σο Παλαγνχδα, 

βξίζθεηαη ζηε δηαζηαχξσζε ηεο νδνχ Δγλαηίαο κε ηελ νδφ Παιαηψλ Παηξψλ 
Γεξκαλνχ θαη είλαη αθηεξσκέλνο ζηε Γέλλεζε ηεο Θενηφθνπ. Αλήθεη ζε έλαλ 
αξρηηεθηνληθφ ηχπν επξχηαηα δηαδεδνκέλν ζηε Μαθεδνλία ζηα ρξφληα ηεο 
ηνπξθνθξαηίαο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ 19ν αηψλα, απηφλ ηεο ηξίθιηηεο μπιφζηεγεο 
βαζηιηθήο κε μχιηλνπο θίνλεο θαη γπλαηθσλίηε. Έρεη εμσηεξηθή αςηδσηή ζηνά 
ζηα δπηηθά. Ζ αλέγεξζε ηεο εθθιεζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1818. Όπσο 
πιεξνθνξνχκαζηε απφ αξρεηαθέο πεγέο, ην νηθνδφκεκα θαηαζθεπάζηεθε 
πεξηζζφηεξν δηεπξπκέλν απφ φζν επέηξεπαλ νη ηνπξθηθέο αξρέο, γεγνλφο 
πνπ δηθαηνινγεί ηηο κεγάιεο ηνπ δηαζηάζεηο. 

 

Ζ εθθιεζία ηεο Παλαγίαο Γνξγνεπεθφνπ πςψζεθε ζηε ζέζε 
παιαηφηεξνπ λανχ κε ηελ ίδηα νλνκαζία, ν νπνίνο θαηαζηξάθεθε απφ 
ππξθαγηά ην 1817. Γελ απνθιείεηαη φκσο ζηνλ ίδην αθξηβψο ρψξν λα ήηαλ 
θηηζκέλνο θαη βπδαληηλφο λαφο, πηζαλφηεηα πνπ βαζίδεηαη ζε δηάθνξεο 
ελδείμεηο θαη θπξίσο ζηα ζπνπδαία βπδαληηλά θεηκήιηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη 
απφ ηελ Παλαγνχδα. Απφ πεγέο ηνπ 12νπ, 13νπ θαη 14νπ αηψλα γλσξίδνπκε 
φηη ζηε Θεζζαινλίθε ππήξρε έλα κνλαζηήξη – αλδξηθφ αξρηθά θαη ζηε 
ζπλέρεηα γπλαηθείν – πνπ θαινχληαλ «Βαζηιηθφλ». Σν ζπγθξφηεκα ηεο 
βπδαληηλήο απηήο κνλήο, ζχκθσλα κε κία ππφζεζε πνπ δηαηππψζεθε ζηε 
δεθαεηία ηνπ ’90, αλαπηπζζφηαλ ελδερνκέλσο ζηε ζέζε πνπ ζήκεξα 
βξίζθεηαη ε Παλαγνχδα. 

Απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 1817 πεξηζψζεθαλ νξηζκέλα πνιχηηκα 
θεηκήιηα, φπσο έλαο ρξπζνθέληεηνο βπδαληηλφο Δπηηάθηνο, πνπ βξίζθεηαη 
ζήκεξα ζην Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη κηα εηθφλα 
ηεο Παλαγίαο Βξεθνθξαηνχζαο, έξγν ηνπ 16νπ αη., πνπ βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ 
πξνζθπλεηάξη ηνπ λανχ, αζεκνζθέπαζηε ζήκεξα. 
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Ζ Τπαπαληή 

Ο λαφο ηεο Τπαπαληήο βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο παιηάο 
πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο, παξάπιεπξα θαη λφηηα ηεο νδνχ Δγλαηία θαη 
αλαηνιηθά ηνπ κηθξνχ λανχ ηεο Μεηακφξθσζεο ηνπ σηήξα. Σν θηίζκα είλαη 
λεφηεξν, θαζψο ζηνλ ίδην ρψξν εληνπίδεηαη ε αλαθεξφκελε απφ ηνπο 
ηζηνξηθνχο Μνλή ηνπ θπξ Ισήι, πνπ ππήξρε σο ην 16ν αηψλα, αθνχ 
κλεκνλεχεηαη ζε παηξηαξρηθά έγγξαθα ησλ εηψλ 1520, 1542 θαη 1546.  

Ο ζεκεξηλφο λαφο θαίλεηαη πσο αλαθαηλίζζεθε ξηδηθά ζηε δηάξθεηα ηεο 
ηνπξθνθξαηίαο, κέρξηο ζεκείνπ λα δηαθνξνπνηεζεί ηειείσο ε κνξθή ηνπ. 
πκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη, εμεηάδνληαο ην κηθξφ λατδξην ηνπ σηήξα, πνπ 
αλήθε πηζαλά ζηε Μνλή, πσο ν αξρηθφο λαφο πνπ ππήξρε ζηελ ίδηα ίζσο 
ζέζε, ζα ήηαλ κεγαινπξεπήο θαη κεγέζνπο αλαιφγνπ πξνο ηε κεγάιε έθηαζε 
ηεο Μνλήο.  

Αλαθνξά ζην ζεκεξηλφ λαφ 
ηεο Τπαπαληήο, γχξσ απφ ηνλ 
νπνίν αλαπηχζζνληαλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ηνπξθνθξαηίαο νη θχξηεο 
ειιεληθέο ζπλνηθίεο, γίλεηαη ζε 
ζπλνδηθφ έγγξαθν ηνπ Παηξηάξρε 
ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο Σακνπήι 
ηνπ Φαηδαξή (1763-1768) ηνπ έηνπο 
1766, φπνπ νξίδεηαη φηη νη λανί ηεο 
πφιεο, Άγηνο Αζαλάζηνο, Παλαγίαο 

Λαγνπδηαλήο, Άγηνο Νηθφιανο Οξθαλφο,  Άγηνο Τπάηηνο (παιηά Παλαγία 
Γεμηά) θαη Τπαπαληή, "δε κεηέρνπζη ηεο ζηαπξνπεγηαθήο αμίαο ησλ 
κνλψλ" αιιά ππάγνληαη ζην Μεηξνπνιίηε Θεζζαινλίθεο.  

  Πηζηεχεηαη βάζηκα πσο πνιιά απφ ηα εληνηρηζκέλα ζην λαφ καξκάξηλα 
ζηνηρεία, απνηεινχλ ηκήκαηα ηεο Βπδαληηλήο "Καζζαλδξεσηηθήο" πχιεο πνπ 
βξηζθφηαλ αλαηνιηθά ηνπ λανχ, ζηε ζεκεξηλή πιαηεία πληξηβαλίνπ.  

 

 

 

Ο Άγηνο Αληώληνο 

Δίλαη έλαο κηθξφο λαφο (κεηφρη ηεο Αγίαο 
Θενδψξαο) ζηελ πεξηνρή ηνπ Ηππνδξνκίνπ, ζηε 
γσλία ησλ νδψλ Γεκ. Μαξγαξίηε θαη Φηιηθήο 
Δηαηξείαο. Δίλαη θηίζκα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 19νπ 
αη. θαη θαηά ηελ ηνπξθνθξαηία φξηδε πεξίπνπ ην βφξεην 
φξην ηεο ειιεληθήο ζπλνηθίαο ηνπ αγίνπ Κσλζηαληίλνπ.  

ην λαφ βξέζεθαλ ζηδεξέληνη ραιθάδεο, φπνπ 
έδελαλ ςπραζζελείο, πηζηεχνληαο πσο ζα 
ζεξαπεπζνχλ απφ ηε ράξε ηνπ Αγ. Αλησλίνπ. Ο λαφο 

είλαη πνιχ απιφο, πεξίπνπ ηεηξαγσληθφο ζηελ θάηνςε θαη ρσξίδεηαη ζε κηα 
μχιηλε θηνλνζηνηρία ζε δχν θιίηε. 

 

http://www.it.uom.gr/project/monuments/sotiros.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/athanas.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/athanas.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/athanas.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/athanas.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/nikol_or.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/nikol_or.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/lagoudan.htm


72 
 

Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ 
         Σν Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ, απφ 
ηα πην ζχγρξνλα ζηελ Διιάδα, πξνζθέξεη κηα 
νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ Βπδαληηλνχ 
πνιηηηζκνχ κέζα απφ ηηο πξσηφηππεο εθζέζεηο 
θαη ηελ πνιπζρηδή δξαζηεξηφηεηα ηνπ. θνπφο 
ηνπ είλαη ε ζπγθέληξσζε, πξνζηαζία, κειέηε θαη 
πξνβνιή έξγσλ ηέρλεο θαη αληηθεηκέλσλ, πνπ 
θαιχπηνπλ ρξνλνινγηθά ηελ παιαηνρξηζηηαληθή, 
βπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή πεξίνδν. Σα έξγα 
πνπ θπιάζζνληαη θαη πξνβάιινληαη ζηνπο 
ρψξνπο ηνπ πξνέξρνληαη απφ ην γεσγξαθηθφ 
ρψξν ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηδηαίηεξα απφ ηε Θεζζαινλίθε, ην πην ζεκαληηθφ 
θέληξν ζην επξσπατθφ ηκήκα ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο κεηά ηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε. 
          Οη ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ πεξηιακβάλνπλ γιππηά, ςεθηδσηά, 
ηνηρνγξαθίεο, εηθφλεο, λνκίζκαηα, επηγξαθέο, θεξακηθή, ρεηξφγξαθα, 
αληηθείκελα κηθξνηερλίαο θαη παινπξγίαο. Σν πιηθφ απηφ πξνέξρεηαη απφ 
αλαζθαθέο ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο, απφ 
αγνξέο, δσξεέο θαη παξαδφζεηο αξραηνηήησλ, θαζψο θαη απφ ηελ επηζηξνθή 
ησλ αξραηνηήησλ ηεο Μαθεδνλίαο, πνπ είραλ κεηαθεξζεί ην 1916, κεηά ηελ 
απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο, ζην Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν 
Αζελψλ, φπνπ θπιάζζνληαλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1990. ην κνπζείν έρνπλ 
δσξεζεί θαη δχν κεγάιεο ηδησηηθέο ζπιινγέο, ηεο Νηφξεο Παπαζηξάηνπ, πνπ 
απνηειείηαη απφ νξζφδνμα ζξεζθεπηηθά ραξαθηηθά, θαη ηνπ Γεκεηξίνπ 
Οηθνλνκφπνπινπ, πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο εηθφλεο αιιά θαη θεξακηθή, 
λνκίζκαηα θαη έξγα κηθξνηερλίαο. ήκεξα, νη ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ 
εμαθνινπζνχλ ζπλερψο λα εκπινπηίδνληαη θαη κε αγνξέο αληηθεηκέλσλ, πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ή απφ δσξεέο ηδησηψλ θαη 
ηδξπκάησλ.  

         
        Σν κνπζείν ζηεγάδεηαη ζε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θηήξηα ηεο 
ζχγρξνλεο δεκφζηαο αξρηηεθηνληθήο ζηελ Διιάδα, έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα 
Κπξηάθνπ Κξφθνπ, ελψ ζε απηφ ππάγεηαη θαη ην κλεκείν - ινγφηππν ηεο 
Θεζζαινλίθεο, ν Λεπθφο Πχξγνο. Ζ κφληκε έθζεζε ηνπ αλαπηχζζεηαη ζε 
έλδεθα αίζνπζεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηζάξηζκεο απηνηειείο εθζεζηαθέο 
ελφηεηεο. Όιεο θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο θαη πεξηφδνπο ηνπ βπδαληηλνχ 
πνιηηηζκνχ θαη έρνπλ νξγαλσζεί ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο κνπζεηνινγηθέο 
αληηιήςεηο, έηζη ψζηε θάζε αληηθείκελν λα κελ αληηκεησπίδεηαη σο αλεμάξηεην 
έξγν ηέρλεο, αιιά εληαγκέλν ζε έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ λα εηθνλνγξαθεί 
φςεηο ηεο θνηλσλίαο πνπ ην δεκηνχξγεζε. Οη 3 πξψηεο αίζνπζεο είλαη 
αθηεξσκέλεο ζηελ παιαηνρξηζηηαληθή επνρή (4νο-7νο αη.). Οη 3 επφκελεο ζηελ 
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κεζνβπδαληηλή (8νο-12νο), ε έβδνκε ζηελ πζηεξνβπδαληηλή (13νο-1453), ε 8ε 
θαη ε 9ε ζηηο ζπιινγέο Παπαζηξάηνπ θαη Οηθνλνκφπνπινπ αληίζηνηρα, ε 10ε 
ζηε κεηαβπδαληηλή επνρή (1453-19νο αη.) θαη ε 11ε ζηε δηαδηθαζία απφ ηελ 
αλαθάιπςε ηνπ αξραίνπ αληηθεηκέλνπ κέρξη ηελ έθζεζε ηνπ ζην κνπζείν.  
          Σν κνπζείν δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλα θαη πιήξσο εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα 
ζπληήξεζεο μχιηλσλ εηθφλσλ, θεξακηθήο, γπαιηνχ, νζηνχ, κεηάιινπ, ραξηηνχ, 
ηνηρνγξαθίαο, ςεθηδσηνχ, ιίζνπ θαη καξκάξνπ. Οη απνζήθεο ηνπ είλαη 
επξχρσξεο θαη ιεηηνπξγηθέο, δηακνξθσκέλεο ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο 
δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, ελψ ππάξρεη θαη εηδηθφο ρψξνο ππνδνρήο ησλ 
αλαζθαθηθψλ επξεκάησλ. Οη απνζεθεπηηθνί θαη εξγαζηεξηαθνί ρψξνη 
ζηεγάδνληαη ζην ππφγεην θαη ζην πξψην επίπεδν ηνπ θηεξίνπ θαη 
θαηαιακβάλνπλ έθηαζε πεξίπνπ 5.000 η. κ., ζρεδφλ ηε δηπιάζηα απφ απηή ηεο 
έθζεζεο. Σν κνπζείν δηαζέηεη, αθφκε ακθηζέαηξν, ρψξνπο πεξηνδηθψλ 
εθζέζεσλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πσιεηήξην. 
         Σν Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ είλαη Δηδηθή Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία 
ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη ιεηηνπξγεί σο επηζηεκνληθφο νξγαληζκφο, 
αλνηθηφο ζην θνηλφ, κε επξχηεξν πνιηηηζηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα. Οη 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δηνξγάλσζε πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ κε 
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ηε ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο εθζέζεηο ζε ζπλεξγαζία κε 
άιινπο νξγαληζκνχο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ηε δηνξγάλσζε 
δηαιέμεσλ, επηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ, εθζέζεσλ ζχγρξνλεο ηέρλεο θαη πνηθίισλ 
άιισλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. Σν κνπζείν ελζαξξχλεη ηελ ςπραγσγηθή θαη 
παηδεπηηθή επαθή ηνπ θνηλνχ κε ηηο εθζέζεηο ηνπ κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 
ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθδίδεη εηεζίσο πεξηνδηθφ, ζην νπνίν 
παξνπζηάδνληαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ, θαζψο θαη ζχληνκα, αιιά πεξηεθηηθά 
άξζξα, πνπ αθνξνχλ έξγα απφ ηηο ζπιινγέο ηνπ. 
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Σν ηζηνξηθό ηεο ίδξπζεο ηνπ Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ  
 
        Σα εγθαίληα ηνπ Μνπζείνπ Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ ζηε Θεζζαινλίθε ην 
1994, ηε «βπδαληηλφηεξε» πφιε ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, 
ζεκαηνδνηεί ην ηέινο κηαο ηζηνξίαο πνπ είρε αξρίζεη απφ πνιχ παιαηφηεξα, 
ιίγν κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο πφιεο ην 1912. 
        Σφηε, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1913, κε δηάηαγκα ηνπ Γεληθνχ Γηνηθεηή 
Μαθεδνλίαο ηέθαλνπ Γξαγνχκε απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε "Κεληξηθνχ 
Βπδαληηλνχ Μνπζείνπ" ζηε Θεζζαινλίθε. Με πξφηαζε ηνπ κεηξνπνιίηε 
Θεζζαινλίθεο Γελλάδηνπ σο ρψξνο ζηέγαζεο ηνπ κνπζείνπ νξίζηεθε ν λαφο 
ηεο Αρεηξνπνηήηνπ. Ζ απφθαζε απηή φκσο, δελ πινπνηήζεθε. Αληί ηεο 
Αρεηξνπνηήηνπ νξίζηεθε κε θπβεξλεηηθφ δηάηαγκα ηνπ 1917 σο Μαθεδνληθφ 
κνπζείν ε Ρνηφληα, φπνπ ζπγθεληξψζεθε πιήζνο ρξηζηηαληθψλ γιππηψλ, 
κέξνο ησλ νπνίσλ ήηαλ εθηεζεηκέλν κέζα ζην κλεκείν κέρξη ηνπο ζεηζκνχο 
ηνπ 1978. Δλ ησ κεηαμχ ην 1914 ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα ην «Υξηζηηαληθφλ θαη 
Βπδαληηλφλ Μνπζείνλ» θαη ην 1916 κεηαθέξζεθαλ καδηθά ζηελ Αζήλα, «γηα 
ιφγνπο πξνζηαζίαο» αξραηφηεηεο απφ ηε Θεζζαινλίθε πνπ ηειηθά 
εληάρζεθαλ ζηε ζπιινγή ηνπ Βπδαληηλνχ Μνπζείνπ ηεο Αζήλαο. 
         Σν ζέκα ίδξπζεο ηνπ κνπζείνπ επαλήιζε ζηελ επηθαηξφηεηα κεηά ηελ 
κεηαπνιίηεπζε, ην 1975. Σν 1977 πξνθεξχρζεθε παλειιήληνο αξρηηεθηνληθφο 
δηαγσληζκφο ζηνλ νπνίν βξαβεχζεθε ε κειέηε ηνπ αξρηηέθηνλα Κπξηάθνπ 
Κξφθνπ. 
        Σν Μάξηην ηνπ 1989 έγηλε ε ζεκειίσζε ηνπ θηεξίνπ, ην νπνίν 
νινθιεξψζεθε θαη παξαδφζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1993. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1994 
επηζηξάθεθαλ απφ ηελ Αζήλα ζηε Θεζζαινλίθε νη αξραηφηεηεο πνπ είραλ 
κεηαθεξζεί εθεί ην 1916, κέξνο ησλ νπνίσλ παξνπζηάζηεθε ζηελ έθζεζε 
«Βπδαληηλνί ζεζαπξνί ηεο Θεζζαινλίθεο - ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο» κε ηελ 
νπνία έγηλαλ ηα εγθαίληα ηνπ Μνπζείνπ ζηηο 11 επηεκβξίνπ 1994. 
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Πεγέο 

 «Θεζζαινλίθε. Ζ πφιε θαη ηα κλεκεία ηεο» , Λ.Σζαθηζίξα , Κ.Παπαλζηκίνπ , 
Γ. Μάληδηνπ ,  Ν. Καινγήξνπ . (Δθδφζεηο Μαιηάξε Παηδεία). 
 
«Οη βπδαληηλνί λανί ηεο Θεζζαινλίθεο», Δπζπκηάδεο Γεκήηξηνο - Ηαθψβνπ 
Πέηξνο  
 
«Ζ Παλαγία Υαιθέσλ» , Θεζζαινλίθε .  Δπαγγειίδεο, Γ., (1954). 
 
 «Ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο», Απφζηνινο Παπαγηαλλφπνπινο. Δθδφζεηο 
Ρέθνο Δ.Π.Δ. 
   
«Ζ Βπδαληηλή Θεζζαινλίθε», Αδακάληηνπ Αδακαληίνπ ,Λέζρε ηνπ Βηβιίνπ 
Θεζζαινλίθε. 
 
«Παιαηνρξηζηηαληθά κλεκεία Θεζζαινλίθεο: Αρεηξνπνίεηνο - Μνλή 
Λαηφκνπ», Πειεθαλίδεο η., Θεζζαινλίθε 1949. 
 
«Αρεηξνπνίεηνο. Ο κεγάινο λαφο ηεο Θενηφθνπ», Κνπξθνπηίδνπ-Νηθνιαΐδνπ 
Δ. , Θεζζαινλίθε 1989. 

  
http://www.slideshare.net/zoitakav/ss 

https://docs.google.com/file/d 

http://1dimplagiarist.blogspot.gr/ 

http://odysseus.culture.gr 

http://el.wikipedia.org/wiki/2 

http://www.it.uom.gr/project/monuments/churches.htm 

http://www.prospelasis.com/info/ta-mnimeia 

http://www.youtube.com/watch (κέξνο 1 - κέξνο 2 - κέξνο 3) 

 

 

http://www.slideshare.net/zoitakav/ss
https://docs.google.com/file/d
http://1dimplagiarist.blogspot.gr/
http://odysseus.culture.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/2
http://www.it.uom.gr/project/monuments/churches.htm
http://www.prospelasis.com/info/ta-mnimeia
http://www.youtube.com/watch

