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Πξφινγνο 

 

Οι καθηγήηπιερ ηος  Γςμναζίος Παπαμςθιάρ Γεωπγογιάννη 

Λαμππινή, μαθημαηικόρ και Φωηιάδος ηεπγιανή , θιλόλογορ  

αποθαζίζαμε θέηορ να ππαγμαηοποιήζοςμε με μεπικούρ μαθηηέρ από 

ηη Β΄ ηάξη ηος ζσολείος μαρ πολιηιζηικό ππόγπαμμα με θέμα 

«Βςζανηινά και Οθωμανικά μνημεία Θεζζαλονίκηρ». Για ηο ζκοπό 

αςηό σωπίζαμε ηοςρ μαθηηέρ ζε ομάδερ και ηοςρ αναθέζαμε 

ζςγκεκπιμένα θέμαηα. Οι μαθηηέρ επγάζηηκαν ηόζο ζηο σώπο ηος 

ζσολείος όζο και έξω από αςηόν ςπό ηη ζςνεσή παπακολούθηζη και 

ζηήπιξή μαρ και παπέδωζαν ηιρ επγαζίερ πος ακολοςθούν. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Γεωγπαθική θέζη Θεζζαλονίκηρ 
 

 
 

                    Η Θεζζαινλίθε είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε πφιε ηεο Διιάδαο θαη κηα απφ ηηο 

αξραηφηεξεο ζηελ Δπξψπε, ζε έθηαζε κήθνπο 12 ρικ. Απνηειεί έδξα ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Η Θεζζαινλίθε είλαη ε 

πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Δίλαη θηηζκέλε ακθηζεαηξηθά ζηηο πιαγηέο ηνπ 

Κεδξελνχ Λφθνπ θαη πεξηβάιιεηαη ζηα βφξεηα απφ ην δάζνο ηνπ έηρ νπ. Βξίζθεηαη 

ζηα δπηηθά ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο θαη ζην κπρφ ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ. Απνηειεί 

ην ζεκαληηθφηεξν ζπγθνηλσληαθφ θφκβν ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, αθνχ απφ απηήλ 

πεξλνχλ νη απηνθηλεηφδξνκνη θαη νη ζηδεξφδξνκνη γηα ηελ Δπξψπε ελψ ην ιηκάλη ηεο 

δεκηνπξγεί έλα ζηαπξνδξφκη κεηαμχ ηεο Διιάδνο θαη ησλ ρσξψλ ηεο ππφινηπεο 

λνηηναλαηνιηθήο  Δπξψπεο. ηε Θεζζαινλίθε ππάξρεη ε βηνκεραληθή δψλε ηεο πφιεο 

ζηε ίλδν  θαη ζηα αλαηνιηθά ηεο βξίζθνληαη νη πεξηνρέο ηνπ αεξνδξνκίνπ, ηεο 

Θέξκεο θαη ηνπ Παλνξάκαηνο. 

                               Οη ππθλέο ζπγθνηλσλίεο κε ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο ζπληέιεζαλ ζην λα 

εμειηρζεί ε Θεζζαινλίθε ζε ζεκαληηθφ εκπνξηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη βηνκεραληθφ θέληξν 

ηεο Διιάδαο. Βφξεηα ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ν Υνξηηάηεο πνπ απνηειεί πεγή 

ζεκαληηθήο πνζφηεηαο ηνπ λεξνχ γηα ηελ χδξεπζε ηεο πφιεο, ελψ βνξεηναλαηνιηθά 

βξίζθεηαη ε εχθνξε πεδηάδα ηεο Θεζζαινλίθεο ε νπνία ζρεκαηίζηεθε απφ ηηο 

πξνζρψζεηο ησλ πνηακψλ Λνπδίαο, Αμηφο θαη Γαιιηθφο. Λφγσ ηεο ζέζεο ηεο, ηεο 

χπαξμεο ηνπ ιηκαληνχ αιιά θαη ηεο θπζηθήο ηεο νρχξσζεο, ε Θεζζαινλίθε απνηειεί 

έλαλ ζεκαληηθφ ζηξαηεγηθφ, ζπγθνηλσληαθφ, εκπνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ θφκβν απφ ηα 

αξραία ρξφληα σο θαη ζήκεξα. Ο πιεζπζκφο ηεο Θεζζαινλίθεο, ζχκθσλα κε ηελ 

απνγξαθή ηνπ 2001, αλέξρεηαη ζηνπο 800.764 θαηνίθνπο. 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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ςνοπηική ιζηοπία ηηρ Θεζζαλονίκηρ 

 
 

 

           Η ίδξπζε ηεο πφιεο ζηελ ειιεληζηηθή επνρή ζπκπίπηεη κε κηα θξίζηκε θάζε 

ζηελ ηζηνξία ηνπ Μαθεδνληθνχ Βαζηιείνπ, πνπ μεθηλά απφ ηνλ πξφσξν ζάλαην ηνπ 

Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη κε ηελ δηεθδίθεζε ηνπ ζξφλνπ ηνπ Μαθεδφλα βαζηιηά απφ 

ηνπο επηγφλνπο ηνπ. Ο ζηξαηεγφο Κάζζαλδξνο γηα λα κπνξέζεη λα δηεθδηθήζεη ην 

ζξφλν ηεο Μαθεδνλίαο, παληξεχηεθε ηελ εηεξνζαιή αδειθή ηνπ Μεγάινπ 

Αιεμάλδξνπ, ηελ Θεζζαινλίθε, πξνο ηηκήλ ηεο νπνίαο ίδξπζε ηελ πφιε ην 315π.X 

ζπλελψλνληαο 26 πνιίρλεο, πνπ βξίζθνληαλ γχξσ απφ ην Θεξκατθφ θφιπν.  

          Σνλ 2ν π.Υ. αηψλα ε πφιε θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Ρσκαίνπο, φπσο θαη ν 

ππφινηπνο ειιαδηθφο ρψξνο θαη απνηέιεζε έδξα ηνπ ξσκατθνχ ζέκαηνο ηεο 

Μαθεδνλίαο. Η ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο πφιεο δηαθαίλεηαη θαηαξρήλ, φηαλ επηιέρηεθε σο 

Απηνθξαηνξηθή πξσηεχνπζα ζηα ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ Γαιέξηνπ, φηαλ θαη 

θηίζηεθε ην απηνθξαηνξηθφ παιάηη. Η ζεκαζία ηεο θάλεθε θαη αξγφηεξα απφ ηελ 

πξφζεζε ηεο κεηαθνξά ηεο πξσηεχνπζαο ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο απφ ηνλ 

Μεγάιν Κσλζηαληίλν πξνο ηα αλαηνιηθά, θαζψο ππήξμε κηα απφ ηηο ππνςήθηεο πφιεηο 

νη νπνίεο είραλ πξνηαζεί σο αληηθαηαζηάηξηεο ηεο Ρψκεο, γηα λα επηιεγεί ηειηθά ην 

Βπδάληην. Παξά ηελ κε επηινγή ηεο σο πξσηεχνπζα, απνθηά ηνλ ηίηιν ηεο 

πκβαζηιεχνπζαο πφιεο  θαηά ηελ Βπδαληηλή Πεξίνδν. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%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_%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
http://el.wikipedia.org/wiki/2%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%BC%CE%B1_%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%AD%CE%BC%CE%B1_%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%AD%CE%BC%CE%B1_%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%93%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%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/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84%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
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          Ο Απφζηνινο Παχινο θήξπμε ζηελ Θεζζαινλίθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

δεχηεξνπ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ. Σα αδηαπέξαζηα ηείρε ηεο πφιεο ηελ δηαηήξεζαλ ειεχζεξε 

κέρξη ην 904 φηαλ θαηειήθζε απφ αξαθελνχο πεηξαηέο.  

Σν 1185 θαη 1430 ε πφιε πέξαζε δηαδνρηθά ζηα ρέξηα ησλ Ννξκαλδψλ θαη ησλ 

Σνχξθσλ. Μεηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζή ηεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο ην 1432, 

παξακέλεη ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία γηα πεξίπνπ πέληε αηψλεο. 

 Σν 1492 είλαη κηα ζεκαληηθή ρξνληά γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο θαζψο ε 

άθημε εθαξαδηηψλ Δβξαίσλ απφ ηελ Ιζπαλία θαη Δβξαίσλ απφ ηελ θεληξηθή Δπξψπε 

έδσζαλ ζηελ πφιε ην φλνκα κεηέξα ηνπ Ιζξαήι ή δεχηεξε Ιεξνπζαιήκ.. Οη 50 

ζπλαγσγέο βξίζθνληαλ ζε φιε ηελ πφιε ε νπνία ήηαλ ρσξηζκέλε ζε ηξείο πεξηνρέο: 

ησλ Ινπδαίσλ θνληά ζην ιηκάλη, ησλ Διιήλσλ θνληά ζηε Ρνηφληα θαη ησλ Οζσκαλψλ 

ζηελ Άλσ Πφιε. Η εγθαηάζηαζε απηή ησλ Δβξαίσλ ζηε Θεζζαινλίθε, αλέδεημε ηελ 

πφιε σο ηε ζεκαληηθφηεξε παγθφζκηα εβξατθή κεηξφπνιε κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηηο 

αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. 

 

Σν 1912-13 ε πφιε είρε απειεπζεξσζεί θαη είρε ελζσκαησζεί ζην Διιεληθφ θξάηνο. Η 

πνιενδνκηθή θαη αξρηηεθηνληθή ηεο αλαδηνξγάλσζε επηηαρχλζεθε απφ ηε Μεγάιε 

Ππξθαγηά ηνπ 1917 θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο λέαο ειιεληθήο δηνίθεζεο γηα λα 

πξνζζέζεη αξραηνειιεληθά θαη επξσπατθά ζηνηρεία ζην αξρηηεθηνληθφ χθνο ηεο 

πφιεο, πνπ νδήγεζε ζηελ θαηαζηξνθή αξθεηψλ νζσκαληθψλ ιαηξεπηηθψλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ θηεξίσλ. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/1432
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%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/20%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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/%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
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ΒΤΕΑΝΣΗΝΑ ΜΝΖΜΔΗΑ 

 

Βςζανηινά ηείση 
 

 
 

           

          Σα Βπδαληηλά ηείρε ηεο Θεζζαινλίθεο, απνηεινχλ ζεκαληηθφ ηκήκα νρχξσζεο, 

ηεξάζηηα ηζηνξηθή θιεξνλνκηά θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο πφιεο. 

Η 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 ρηίζηκν 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.  

         Η 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.  
 

 

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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          Γη απηφ καο πιεξνθνξνχλ νη επηγξαθέο πνπ έρνπλ βξεζεί θαηά θαηξνχο. Η 

πξψηε ρξνλνινγείηαη γχξσ ζηνλ 5ν κε 6ν αηψλα θαη αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα Τείρεζηλ 

άξξεθηνη Οξκίζδαο εμεηέιεζε ηελ δε πόιηλ. Ιζηνξηθνί ππνζηεξίδνπλ πσο αλαθέξεηαη 

ζηνλ παηέξα ηνπ Οξκίζδα. 

.  

          Η 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.                                                                                                                                                                                                                     

          Η 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 Λεόληνο 

Αιεμάλδξνπ ηωλ Απηαδέιθωλ θαη Απηνθξαηόξωλ θαη Φηινρξήζηωλ εκώλ Βαζηιέωλ θαη 

επί Νηθνιάνπ ηνπ Οηθνπκεληθνύ εκώλ Παηξηάξρνπ - Αλαθαηλίζζε επί Λένληνο 

Βαζηιηθνύ Πξωηνπαζάξηνπ θαη ζηξαηεγνύ Θεζζαινλίθεο ηνπ Φαηδηιάθε θαη επί 

Ιωάλλνπ Αξρηεπηζθόπνπ Θεζζαινλίθεο ηνπ εληνπίνπ. 
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           Η ηέηαξηε επηγξαθή καο πιεξνθνξεί γηα ηνλ ζηξαηεγφ Λνγνζέηε Ταιένο πνπ 

έρηηζε έλα επηπιένλ ηκήκα θνληά ζηελ ζάιαζζα θνληά ζηνλ Λεπθφ Πχξγν ην 1316 

κ.Υ. θαη αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα Αλεθηίζζε εθ βάζξωλ ην κέξνηο ηνπ ηείρνπο δηα 

ζπλδξνκήο θαη ζπλεξγίαο ηνπ Παλζεβαζηνύ Λνγνζέηνπ ηνπ ζηξαηηνηηθνύ ηνπ Υαιένπ 

θεθαιαηηθεύνληνο ελ ηε δε πόιε Θεζζαινλίθεο θαηά ηνλ ρξόλν ηεο ΙΓ΄ ηλδηθηιωλνο 

ΣΩΚΓ΄ έηνπο. 

          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 Ιωάλλνπ 

Φακαέηνπ ηνπ Κνηαηζηόξωο ηω ΣΩΓΞ΄ έηε ηλδηθηηώλη Θ΄, ελψ ε επηγξαθή ζηελ βφξεηα 

πιεπξά καο πιεξνθνξεί γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα 

Σζέλεη Μαλνπήι ηνπ θξαηίζηνπ Γεζπόηνπ έγεηξε ηνλ δε πύξγνλ ζπλ ηω ηεηρίω Γεώξγηνο 

Γνπμ απόθαπθνο εθ βάζξωλ ζζέλεη Μαλνπήι ηνπ Καξηίζηνπ. 

 

 Η επηγξαθή ηνπ Μαλνπήι ζηα βφξεηα ηείρε (1230-1232) 

 

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 ζηνλ ρξφλν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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%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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Βςζανηινοί Ναοί 
 

Άγιορ Γημήηπιορ 
 

 
 

         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. 
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          Ο ζεκεξηλφο λαφο θηίζηεθε απφ ηνλ επίζθνπν Ισάλλε ηνλ 7
ν
 αηψλα, ζηα εξείπηα 

παιαηφηεξνπ λανχ.  

          Σν ζεκεξηλφ θηίζκα είλαη μπιφζηεγν ρσξίο ζφιν θαη νη δηαζηάζεηο θάηνςήο ηνπ 

είλαη 43,58 κ. (κήθνο) θαη 33 κ. (πιάηνο). 

          Η 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 Ιιιπξηθνχ Λεφληην ην 412-413 κ.Υ. Όηαλ απηφο θάεθε, αλάκεζα 

ζηα 628-634, ρηίζηεθε ζηε ζέζε ηνπ πεληάθιηηε βαζηιηθή. 

          Ο αξρηθφο κηθξφο λαφο ζχκθσλα 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. Η 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 

Ιιιπξηθνχ, 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. Η Βαζηιηθή 

ζηεθφηαλ εθεί κέρξη θαη ηα ρξφληα ηνπ απηνθξάηνξα Ηξαθιείνπ (610-641) θαη θαηφπηλ 

θαηαζηξάθεθε απφ θσηηά. 

 

 
    

          Ο  λαφο αλνηθνδνκήζεθε κε κεξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ακέζσο κεηά. Σν 904 

φκσο ιεειαηήζεθε απφ ηνπο αξαθελνχο θαη ιίγν αξγφηεξα ην 1185 

μαλάιεειαηήζεθε απφ ηνπο Ννξκαλδνχο. 

          Καηά ηε δεχηεξε ιεειαζία, ηα ιείςαλα ηνπ αγίνπ κεηαθέξζεθαλ ζηελ Ιηαιία 

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 πξσηνκάζηνξα 

Μηραήι Γιαβά Σαξραλεηψηε, ζχκθσλα κε ηελ επηγξαθή πνπ βξίζθεηαη ζην 

παξεθθιήζη. 
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           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 1481ηνπνζεηήζεθε ζηελ αξηζηεξή αξρή ηνπ θεληξηθνχ θιίηνπο ηνπ λανχ ν 

ηάθνο ηνπ Λνχθα παλδνχλε, ελφο αλζξψπνπ πνπ πξνζέθεξε αξθεηά ρξήκαηα ζην 

λαφ. Έπεηηα απφ 12 ρξφληα ε εθθιεζία κεηαηξάπεθε ζε κνπζνπικαληθφ ηέκελνο κε ην 

φλνκα Καζεκηά Σδακί θαη παξέκεηλε ζηελ θαηάζηαζε απηή έσο ηελ απειεπζέξσζε 

ηεο.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 άγηνπ. 

 

 Η ζεκεξηλή εθθιεζία εγθαηληά-

ζηεθε ην 1958. Δίλαη κηα κεγάιε 

εθθιεζία βαζηιηθνχ ξπζκνχ ρσξη-

ζκέλε κε 4 θηνλνζηνηρίεο ζε 5 

δηαδξφκνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν 1978 ηα ιείςαλα ηνπ Αγίνπ 

επέζηξεςαλ απφ ην αββαείν ηνπ 

Αγίνπ Λαπξεληίνπ ζην Κάκπν ηεο 

Ιηαιίαο θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε κηα 

αξγπξή ιάξλαθα φπνπ θπιάζζνληαη 

σο ζήκεξα. 

 

 

 

 

 

          

 



 13 

 Η απιή πoπ βξίζθεηαη κπξνζηά, ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ λανχ, πξηλ απφ 

ηελ  ππξθαγηά ηνπ 1917 έθεξε πχιε θαη ππνιείκκαηα ηνπ αξραίνπ 

ζηαδίνπ.  

 
. 

 

     ήκεξα ην κφλν πνπ έκεηλε είλαη ε κεγάιε 

καξκάξηλε ζηξνγγπιή ιεθάλε ηεο θηάιεο ηνπ 

αγηαζκνχ, πνπ αξρηθά ήηαλ πεξηζηνηρηζκέλε 

απφ νθηψ καξκάξηλνπο θίνλεο, ε νπνία είλαη 

ζηνιηζκέλε εμσηεξηθά κε ξαβδψζεηο θαη 

θαηαζθεπάζζεθε ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηνπ 

Βπδαληίνπ. 

 

 

 

 

          Κάησ απφ ην Ιεξφ ηνπ λανχ βξίζθεηαη ε ιεγφκελε Κξχπηε , ε είζνδνο ηεο 

νπνίαο βξίζθεηαη ζην λφηην θιίηνο.  ηελ Κξχπηε βξίζθνληαη αξθεηέο ζηνέο, έλα 

παξεθθιήζη θαη ζηνλ θεληξηθφ ηεο ρψξν δεμακελέο αγηάζκαηνο. Απφ ην 1988 ε 

Κξχπηε ιεηηνπξγεί σο εθζεζηαθφο ρψξνο, φπνπ εθηίζεληαη ζπιινγή γιππηψλ, 

θηνλφθξαλσλ, ζσξαθίσλ, αγγείσλ, θξήλεο αγηάζκαηνο θαη κχξνπ ηνπ 4νπ, 6νπ θαη 

12νπ - 13
ν
 αηψλα, ζξαχζκαηα Κηβσξίνπ Αγίαο Σξάπεδαο ηνπ 13νπ αηψλα, πνπ 

απνηεινχζε θηγθιίδσκα ηνπ ηάθνπ ηνπ αγίνπ, ςεθηδσηά θαη ηνηρνγξαθίεο. 
  

  
 

http://el.wikipedia.org/wiki/1988
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Παναγία  Ασειποποίηηορ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο λαφο ηεο Αρεηξνπνηήηνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο παιηάο πφιεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο, κεηαμχ ηεο Αξραίαο Αγνξάο θαη ηεο Ρνηφληαο, παξάπιεπξα θαη βφξεηα 

ηεο νδνχ Δγλαηία.  

Δίλαη μπιφζηεγε, ηξίθιηηε βαζηιηθή "ειιεληζηηθνχ" ηχπνπ θαη απνηειεί, καδί κε 

ηνπο λανχο ηεο Θεζζαινλίθεο  Άγην Γεκήηξην θαη Αγία νθία ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα 

ηεο παιηνρξηζηηαληθήο λανδνκίαο.  

 

   Ο λαφο έρεη μχιηλε ζηέγε κε 

θεξακίδηα θαη είλαη ηξίθιηηνο 

βαζηιηθφο κε ππεξψα , ε νπνία 

θαηαιήγεη ζηα αλαηνιηθά ζε 

εκηθπθιηθή αςίδα.   

   Σν κεζαίν θαη κεγαιχηεξν 

θιίηνο έρνπλ αληίζηνηρα κήθνο 

51,90 κ  θαη πιάηνο 30,8 κ  θαη 

χςνο 17 κ ζηελ θνξπθή ηνπ 

κεζαίνπ θιίηνπο. Σν βφξεην 

θαη ην λφηην θιίηνο είλαη 

ζπκκεηξηθά θαηαλεκεκέλα θαη 

νη νξνθέο ηνπ είλαη 

ρακειφηεξεο θαηά 2κ απφ ην 

κεζαίν . 

   

 

 

 Η ηνηρνπνηία ηνπ λανχ απνηειείηαη απφ ελαιιαζζφκελε δνκή κε ιίζνπο 

θαη ελδηάκεζεο δψλεο απφ ζεηξέο πιίλζσλ . 
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          Δζσηεξηθά ν λάξζεθαο, πνπ δηακνξθψλεηαη θάζεηα πξνο ηα ηξία 

θιίηε,  επηθνηλσλεί κε ηνλ θπξίσο λαφ κε ηξεηο ζχξεο, απφ ηηο νπνίεο ε κεζαία 

είλαη  "ηξίβεινο" (ηξηπιή) θαη έθιεηλε παιηά κε θνπξηίλεο ("βήια") . Σν λαφ 

ραξαθηήξηδε ην ζηνηρείν ηνπ έληνλνπ θσηηζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ππήξρε θαη 

θσηαγσγφο ζην θεληξηθφ θιίηνο , πνπ δπζηπρψο δελ ππάξρεη πιένλ . Ο θσηηζκφο ηνπ 

λανχ ,αθφκε θαη ρσξίο ην θσηαγσγφ , είλαη εμαηξεηηθφο θαη νθείιεηαη ζηα παξάζπξα 

πνπ έρνπλ ηξεηο ινβνχο ζην πάλσ κέξνο ησλ  πεξηκεηξηθψλ ηνίρσλ θαη νθηψ ινβνχο 

ζην θάησ κέξνο ηνπ βφξεηνπ θαη λφηηνπ θιίηνπο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη απφ δχν 

κνλφινβα παξάζπξα ζηηο θνξπθέο ηεο αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο πιεπξά ηνπ κεζαίνπ 

θιίηνπο. Με ηξίινβα , δηπιάζηα ζε κέγεζνο απφ ηα άιια, παξάζπξα θσηίδεηαη θαη ην 

ηεξφ ηνπ λανχ απφ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά. 

          Δμσηεξηθά ην θηίζκα είλαη ιηηφ θαη απέξηηην, κε ηνπο φγθνπο ηνπ ζπκκεηξηθά 

ηνπνζεηεκέλνπο πξνο ηνλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ κήθνπο άμνλα. Σν κεζαίν θιίηνο, 

δηαζηάζεσλ 37κ. (κήθνο) θαη 15,5κ. (πιάηνο), πςψλεηαη πην πάλσ απφ ηα δχν πιάγηα 

θαη δίλεη έηζη ηε δπλαηφηεηα λα θσηηζηεί ην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ θαη ηα ππεξψα, κε ηα 

"ηξίινβα" ή "πνιχινβα" παξάζπξα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο πεξηκεηξηθνχο ηνίρνπο.  

   Αξρηθά ν λαφο είρε, πξνο ηε δπηηθή πιεπξά, εμσλάξζεθα απφ ηνλ νπνίν κφλν 

ίρλε ζψδνληαη ζήκεξα. Αθφκα ζεσξείηαη βέβαην πσο κπξνζηά απφ ηνλ εμσλάξζεθα, 

ζην ρψξν ηνπ ζεκεξηλνχ πάξθνπ ησλ Μαθεδνλνκάρσλ, ππήξρε κία ηεηξάγσλε απιή 

κε "πεξηζηχιην" (αίζξην), φπσο ζην λαφ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ.   
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   ην κέζν ηεο λφηηαο πιεπξάο (εμσηεξηθά) ππάξρεη έλα κηθξφ παξεθθιήζη-

βαπηηζηήξην. Άιιν έλα παξφκνην ππάξρεη ζην ηέινο ηνπ βφξεηνπ θιίηνπο, παξάπιεπξα 

απφ ηελ θφγρε ηνπ ηεξνχ, πνπ θπξηαξρεί ζαλ αξρηηεθηνληθφ ζηνηρείν ζε νιφθιεξε ηελ 

αλαηνιηθή φςε ηνπ θηίζκαηνο. Σν πφηε θηίζηεθε ν λαφο δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί κε 

αθξίβεηα. Η άπνςε πνπ επηθξαηεί είλαη φηη θηίζηεθε ακέζσο κεηά ηελ Γ΄ Οηθνπκεληθή 

χλνδν ηεο Δθέζνπ ηνπ 431, νπφηε θαηαδηθάζηεθε ν αηξεηηθφο Νεζηφξηνο πνπ 

δίδαζθε φηη ε Παλαγία δελ είλαη "Θενηφθνο" αιιά απιά "Υξηζηνηφθνο". Μεηά ηελ 

εμέιημε απηή θηίζηεθαλ ζε νιφθιεξε ηελ απηνθξαηνξία πνιινί λανί πξνο ηηκή ηεο 

Θενηφθνπ θαη -θαηά πάζα πηζαλφηεηα- θαη απηφο ηεο Αρεηξνπνηήηνπ Θεζζαινλίθεο 

κε ηελ νλνκαζία: "Ναφο ηεο Παξζέλνπ θαη Θενηφθνπ ηεο Αρεηξνπνηήηνπ θαη 

Οδεγεηξίαο". Καηά ηελ παξάδνζε ην φλνκα "Αρεηξνπνίεηνο" δφζεθε ζην λαφ απφ κία 

εηθφλα ηεο Θενηφθνπ πνπ δελ πιάζηεθε απφ αλζξψπηλα ρέξηα (α-ρεηξνπνίεηνο), αιιά 

έπεζε απφ ηνλ νπξαλφ. Μάιηζηα ππνζηεξίρζεθε απφ ηνπο βπδαληηλνχο ζπγγξαθείο φηη 

ε εηθφλα απηή ήηαλ ηζάμηα κε ηηο πεξίθεκεο "αρεηξνπνίεηεο" εηθφλεο ηνπ "Αγίνπ 

Μαλδειίνπ" θαη ηνπ "Αγίνπ Κεξακίνπ".                                          

Όηαλ ν Σνχξθνο νπιηάλνο Μνπξάη Β΄ θαηέιαβε ηε 

Θεζζαινλίθε, γηα λα δηαησλίζεη ηελ ηζηνξηθή εθείλε κέξα 

ηεο άισζεο ηεο πφιεο, δηέηαμε θαη ράξαμαλ ζε κία 

καξκάξηλε θνιψλα ηεο βφξεηαο θηνλνζηνηρίαο ηνπ λανχ ηε 

θξάζε πνπ ζψδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα: "Ο νπιηάλνο 

Μνπξάη πήξε ηε Θεζζαινλίθε ην 833 (=1430)".  

 

 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξθνθξαηίαο επηθξάηεζε ζαλ αλάκλεζε -άγλσζην απφ 

πφηε- λα ιέγεηαη ν λαφο ηεο Αρεηξνπνηήηνπ λαφο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο. Όηαλ 

κάιηζηα κεηαηξάπεθε ζε κνπζνπικαληθφ ηέκελνο (ηδακί) απφ ηνπο Σνχξθνπο, 

νλνκάζηεθε "Δζθή Σδνπκά", πνπ ηνπξθηθά ζεκαίλεη "Παιηά Παξαζθεπή". Καηά ηελ 

άπνςε πνπ επηθξαηεί, ην φλνκα "Αγία Παξαζθεπή" δφζεθε πεξηζζφηεξν ζηελ πεξηνρή 

φπνπ πηζηεχεηαη πσο ππήξρε άιινο λαφο κε ην φλνκα απηφ, παξά 

ζην ίδην κλεκείν. 

Απφ ηνλ πινχζην γιππηφ αξρηηεθηνληθφ δηάθνζκν ηεο 

βαζηιηθήο μερσξίδνπλ ηα ζχλζεηα ησληθά θηνλφθξαλα, ηα 

νπνία ρξνλνινγνχληαη ζηα κέζα ηνπ 5νπ αηψλα θαη 

απνηεινχλ πξντφληα ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο , θαζψο θαη νη δχν θίνλεο ηνπ 

ηξηβήινπ, πνπ είλαη ιαμεπκέλνη ζε πξάζηλν ζεζζαιηθφ 

κάξκαξν.Σα θηνλφθξαλα είλαη δηαλζηζκέλα  κε ζεηξέο 

θαηαθφξπθσλ θχιισλ πξηνλσηήο αθάλζνπ , κε θπξηέο 

ηαηλίεο απφ κηθξά ινμά θχιια , κε έιηθεο θαη αλζέκηα θαη ηέινο κε 

αλάγιπθνπο ζηαπξνχο. 
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           Απφ ηα ςεθηδσηά ηνπ 5νπ αηψλα, έρνπλ δηαζσζεί ζηνπο ηνίρνπο ιίγεο 

δηαθνζκεηηθνχ ραξαθηήξα παξαζηάζεηο, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη γηα ηελ πςειήο 

πνηφηεηαο αηζζεηηθή ηνπο .  Δμαηξεηηθέο είλαη νη ζπλζέζεηο , φπσο θπιινθφξνη θιάδνη 

κε θαξπνχο θαη άλζε , πέξδηθεο , πεξηζηέξηα , ςάξηα ζε πηαηέιεο, ζηαθχιηα, 

θξνπηηέξεο θαη Δπαγγέιηα, ,  νη νπνίεο θνζκνχλ ηα εζσξξάρηα ησλ ηφμσλ ηνπ 

ηξηβήινπ ,γχξσ απφ ην ζηαπξφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ζε θπθιηθφ κπιε θφλην, 

θαζψο θαη πνιιά ηφμα κεηαμχ ησλ θηνλνζηνηρηψλ .  
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Αγία οθία 

 
     Η Αγία νθία Θεζζαινλίθεο 

θηίζηεθε πξνο ηηκή ηνπ Υξηζηνχ, φπσο 

ε Αγία νθία Κσλζηαληηλνχπνιεο, κε 

ηελ νπνία έρνπλ πνιιά θνηλά ραξαθηε-

ξηζηηθά. 
 

Ο λαφο βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ 

Αγίαο νθίαο θαη Δξκνχ (πιαηεία Αγίαο 

νθίαο), ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη 

θάησ απφ ηελ νδφ Δγλαηία.  

 

 

 
 
   Ο ξπζκφο ηνπ λανχ ζεκαδεχεη 

κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν απφ ηε 

βαζηιηθή κε ηξνχιν ζε 

ζηαπξνεηδή λαφ κε ηξνχιν θαη 

πεξίζησν.  Έρεη δειαδή, ηνλ 

θπξίσο ηξίθιηην λαφ ζε 

ηεηξάγσλε δηάηαμε, αιιά κε ηελ 

πξνζζήθε ηνπ ηξνχινπ 

παξνπζηάδεη ην ζχζηεκα ηεο 

ηξνπισηήο εθθιεζίαο ζε ζρήκα 

ζηαπξνχ. Ο λαφο είρε σο καθξηλφ 

ηεο πξφηππν ην λαφ ηεο Αγίαο 

νθίαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. 

Σν θηίξην έρεη ηεηξαγσληθή βάζε. 

 

 

 
 

   Ο γιππηφο δηάθνζκνο ηνπ λανχ 

δελ είλαη έξγν κίαο θάζεο. Σα 

δχν απφ ηα ηξία θηνλφθξαλα ηνπ 

λανχ ζηε βφξεηα πιεπξά είλαη 

ηνπ 5νπ αηψλα, ελψ ην ηξίην 

είλαη ηνπ 6νπ αηψλα.  Σα 

θηνλφθξαλα είλαη ζηνιηζκέλα κε 

θχιια πνπ αλεκίδνπλ. 
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          Ο λαφο μερσξίδεη γηα ηνλ  ςεθηδσηφ δηάθνζκν ηνπ, ν νπνίνο έρεη 

εθηειεζηεί ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. 

          ηελ πξψηε πεξίνδν, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ρξφληα ηεο Δηθνλνκαρίαο, 

αλήθεη ν αλεηθνληθφο δηάθνζκνο ηεο θακάξαο ηνπ ηεξνχ βήκαηνο κε ηνπο 

ζηαπξνχο θαη ηα θχιια ζε επάιιεια ηεηξάγσλα, φπσο πηζηνπνηνχλ θαη ηα ηξία 

ςεθηδσηά κνλνγξάκκαηα ηνπ απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλνπ η΄(780-797), ηεο 

κεηέξαο ηνπ ζπλαπηνθξάηεηξαο  Δηξήλεο ηεο Αζελαίαο θαη ηνπ επηζθφπνπ 

Θεζζαινλίθεο Θενθίινπ (787). Σελ ίδηα πεξίνδν ρξνλνινγείηαη θαη ν κεγάινο 

ζηαπξφο ζην ηεηξαηνζθαίξην ηεο αςίδαο, ίρλε ηνπ νπνίνπ κφιηο πνπ 

δηαθξίλνληαη. 

 

  Τν εμαηξεηηθφ θαη κεγαινπξεπέο 

ςεθηδσηφ πνπ θαηαιακβάλεη 

νιφθιεξε ηελ εζσηεξηθή πιεπξά 

ηνπ ηξνχινπ ρξνλνινγείηαη απφ 

ηνλ 9ν αηψλα (πεξίπνπ ην 885) . 

Αλαπαξηζηά ηελ «Αλάιεςε ηνπ 

Υξηζηνχ». Η κνξθή Σνπ 

θαηαιακβάλεη ην ρψξν ηνπ 

ηξνχινπ θαη είλαη 

πεξηηξηγπξηζκέλνο απφ ηελ 

Παξζέλν Μαξία , δπν αγγέινπο 

θαη ηνπο 12 Απφζηνινπο , νη 

νπνίνη είλαη ρσξίο θσηνζηέθαλα 

θαη δελ αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηά ηνπο. Διαηφδελδξα θαη θνίληθεο 

ζπκπιεξψλνπλ ηελ εηθφλα. Απνηειεί θνξπθαίν δείγκα ηεο ιεγφκελεο 

''Αλαγέλλεζεο ηεο επνρήο ησλ Μαθεδφλσλ απηνθξαηφξσλ''. 

ηε βάζε ηνπ ηξνχινπ ππάξρεη επηγξαθή πνπ αλαθέξεη ην φλνκα ηνπ 

αξρηεπηζθφπνπ Θεζζαινλίθεο Παχινπ (880-885), ε νπνία δε ζπζρεηίδεηαη κε 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ ςεθηδσηνχ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

. 
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Η επίζεο, εληππσζηαθή ςεθηδσηή    

παξάζηαζε ηεο έλζξνλεο Παλαγίαο 

Βξεθνθξαηνχζαο  (Η Πιαηπηέξα)    

ζηελ αςίδα ηνπ Ιεξνχ (έξγν ηνπ 11 -

12νπ αηψλα) παξηζηάλεη ηελ 

Παλαγία        θαζηζκέλε ζε ζξφλν 

λα θξαηά ζηα ρέξηα ηεο ην Υξηζηφ, 

πνπ επινγεί κε ην δεμί ηνπ ρέξη. Σν 

ςεθηδσηφ απηφ αληηθαηέζηεζε έλα 

ςεθηδσηφ πνπ παξίζηαλε έλα 

κεγάιν ζηαπξφ πνπ αλάγεηαη ζηα 

ρξφληα ηεο εηθνλνκαρίαο. 

  

 

 

 

 

 

Οη ηνηρνγξαθίεο ηνπ λανχ αλάγνληαη ζηνλ 11ν αηψλα θαη ζπλδένληαη κε 

ηελ αλέγεξζε ηνπ 

λάξζεθα κεηά ην 1037. 

Γηαηεξνχληαη ιίγεο 

κνξθέο κνλαρψλ αγίσλ 

(Άγηνο Θενδφζηνο ν 

Κνηλνβηάηεο , Άγηνο 

Δπζχκηνο),  ηα ηφμα ησλ 

παξαζχξσλ ηνπ θαη 

αλάκεζά ηνπο ε Αγία 

Θενδψξα ηεο 

Θεζζαινλίθεο (δίπια 

ζηε βφξεηα είζνδν). 
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Βςζανηινό λοςηπό 

  

           Σν Βπδαληηλφ Λνπηξφ ηεο Άλσ Πφιεο, είλαη ην κνλαδηθφ Βπδαληηλφ Λνπηξφ 

πνπ ζψδεηαη απφ ηελ Μεζνβπδαληηλή  Πεξηφδν ζηνλ Διιαδηθφ Υψξν. Η αμία ηνπ σο 

κλεκείν είλαη κεγάιε θαη ε πνιενδνκηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ζεκαληηθή. Βξίζθεηαη ζηελ 

είζνδν ηνπ ραξαθηεξηζκέλνπ παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ ηεο Άλσ Πφιεο 

ζηελ Θεζζαινλίθε, θαη ιεηηνπξγνχζε σο αλδξηθφ θαη γπλαηθείν ινπηξφ. πγθεθξηκέλα 

βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ νδψλ Θενηνθνπνχινπ, Κξίζπνπ, Υξπζνζηφκνπ θαη Φηινθηήηνπ 

ζηελ Άλσ Πφιε.Σν κλεκείν ρξνλνινγείηαη γχξσ ζηα 1300 θαη ππνινγίδεηαη πσο 

ιεηηνχξγεζε ζαλ ινπηξφ γηα 7 νιφθιεξνπο αηψλεο. Σν ινπηξφ απνηειείηαη απφ 

επηηνίρηνπο αεξαγσγνχο γηα ηελ ζσζηή ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα θαη 

δεμακελή. πλέρηζε λα ιεηηνπξγεί θαη επί Σνπξθνθξαηίαο φπνπ θαη πήξε ηελ 

νλνκαζία Κνπιέ Καθέ απφ ηελ ζπλνηθία "Κνπιέ Καθέ" ζηελ νπνία βξηζθφηαλ. Μέρξη 

θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο ην Βπδαληηλφ Λνπηξφ, ζπλέρηζε λα 

ιεηηνπξγεί αθαηάπαπζηα κέρξη ην 1940. Η θήξπμή ηνπ σο δηαηεξεηέν κλεκείν έγηλε ην 

1952 θαη ζήκεξα πεξηβάιιεηαη απφ πνιπθαηνηθίεο πνπ νηθνδνκήζεθαλ απφ ηφηε θαη 

έπεηηα, αιιά είλαη έληνλα επδηάθξηην. Απφ ην 1970 κέρξη θαη ζήκεξα γίλνληαη έξγα 

ππνζηπιψζεο θαη απνθαηάζηαζήο ηνπ. Σν 2002, ε 9ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ 

Αξραηνηήησλ αλέδεημε ζεκαληηθά ην κλεκείν εληάζζνληάο ην ζην έξγν, «Γηακφξθσζε 

ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ζην Βπδαληηλφ Λνπηξφ». 

ήκεξα ην Βπδαληηλφ ινπηξφ, ππάγεηαη ζηελ Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ της 

Θεζζαινλίθεο θαη απνηειεί Μλεκείν Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. 

 

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%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
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ΟΘΩΜΑΝΗΚΑ ΜΝΖΜΔΗΑ 

 

Λεςκόρ Πύπγορ 
 

 
 

          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. Η ζεκεξηλή κνξθή ηνπ πχξγνπ 

αληηθαηέζηεζε βπδαληηλή νρχξσζε ηνπ 12νπ αηψλα, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 

ζπλέρεηα σο θαηάιπκα θξνπξάο Γεληηζάξσλ θαη σο θπιαθή ζαλαηνπνηληηψλ.  

          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 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.  

  

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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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        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 αλαζηήισζε 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.   

          Γελ είλαη γλσζηφ πφηε αθξηβψο ρηίζηεθε, ζηε ζέζε πξνυπάξρνληνο βπδαληηλνχ 

πχξγνπ, ν νπνίνο ζπλέδεε ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο νρχξσζεο ηεο Θεζζαινλίθεο (πνπ 

ζψδεηαη θαη ζήκεξα), κε ην ζαιάζζην (ην νπνίν θαηεδαθίζηεθε ην 1867).  

Παιηφηεξα πηζηεπφηαλ πσο ήηαλ έξγν ησλ Βελεηψλ αιιά απηφ έρεη πηα απνξξηθζεί 

απφ ηε ζχγρξνλε ηζηνξηνγξαθία. Καηά κία εθδνρή, ε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο ηνπ 

κλεκείνπ ηνπνζεηείηαη πεξί ην 1450-1470, ιίγν κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Θεζζαινλίθεο 

απφ ηνπο Σνχξθνπο (1430) θαη πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα πξσηκφηεξα δείγκαηα 

νζσκαληθήο νρπξσκαηηθήο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο ην ππξνβνιηθφ.  

          Γχξσ απφ ηνλ πχξγν ππήξρε ρακειφο νθηαγσληθφο πεξίβνινο (πξνηείρηζκα) κε 

ηξεηο επίζεο νθηαγσληθνχο πχξγνπο, ην νπνίν θαηεδαθίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. 

Ο πεξίβνινο απηφο ρξεζίκεπε θπξίσο γηα λα πξνζηαηεχεη ηνλ Πχξγν απφ ηε ζάιαζζα 

αιιά ζεσξείηαη πηζαλή ε ρξήζε ηνπ θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε βαξέσλ ππξνβφισλ ηα 

νπνία ζα έιεγραλ ηελ αθηνγξακκή θαη ην ιηκάλη.  

 

. 

 
 

Αλακλεζηηθή θσηνγξαθία ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 19νπ αηψλα, επί νζσκαληθήο 

πεξηφδνπ 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Selanik_19th_century.jpg
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Δίλαη θπιηλδξηθή θαηαζθεπή κε 

χςνο 33,9 κέηξα θαη δηάκεηξν 

22,7 κέηξα. Έρεη έμη νξφθνπο, νη 

νπνίνη επηθνηλσλνχλ κε 

εζσηεξηθφ θιηκαθνζηάζην, ην 

νπνίν ειίζζεηαη θνριησηά θαη ζε 

επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν.  

 

 

 

ε θάζε φξνθν ππάξρεη κηα θεληξηθή θπθιηθή αίζνπζα δηακέηξνπ 8,5 κέηξα , κε ηελ 

νπνία επηθνηλσλνχλ κηθξφηεξα ηεηξάπιεπξα δσκάηηα, αλνηγκέλα ζην πάρνο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ηνίρνπ. Ο 6νο φξνθνο έρεη κφλν θεληξηθή αίζνπζα θαη έμσ απφ απηήλ έλα 

δψκα κε ζέα ηνπ ηνπίνπ γχξσ απφ ηνλ πχξγν.  

 

Γηάδξνκνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ Λεπθνχ 

Πχξγνπ 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Thessaloniki-White_Tower_hallway.jpg
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Δπηαπύπγιο 

 

 

 

επηαπχξγην πχιε εηζφδνπ 

 

Σν Φξνχξην ηνπ Δπηαππξγίνπ, γλσζηφ θαη κε ηελ νζσκαληθή νλνκαζία 

Γεληί Κνπιέ (Yedi Kule), βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ησλ 

ηεηρψλ ηεο Θεζζαινλίθεο, εληφο ηεο Αθξφπνιεο. Απνηειείηαη απφ δχν 

ελφηεηεο: ην βπδαληηλφ θξνχξην, ην νπνίν ζπλζέηνπλ δέθα πχξγνη κε ηα 

κεηαμχ ηνπο κεζνπχξγηα δηαζηήκαηα θαη ηνλ πεξίδξνκν, θαζψο θαη ηα 

λεφηεξα θηίζκαηα ησλ θπιαθψλ, πνπ έρνπλ θηηζηεί εληφο θη εθηφο ηνπ 

θξνπξίνπ. 

 

Οη πχξγνη ηεο βφξεηα πιεπξάο 

απνηεινχλ ηκήκαηα ηνπ 

παιαηνρξηζηηαληθνχ ηείρνπο ηεο 

Αθξφπνιεο, ελψ απηνί ηεο λφηηαο 

πξνζηέζεθαλ πηζαλφηαηα θαηά ηνπο 

κεζνβπδαληηλνχο ρξφλνπο, 

ζρεκαηίδνληαο ηνλ θιεηζηφ ππξήλα 

ηνπ θξνπξίνπ.   

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:THES-Heptapyrgion_entrance_2.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:THES-Heptapyrgion_entrance_2.jpg
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_%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/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82
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          Γχξσ ζην 1890 ην κλεκείν ρξεζηκνπνηήζεθε σο αλδξηθέο, γπλαηθείεο θαη 

ζηξαηησηηθέο θπιαθέο.Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1890, ην θξνχξην κεηαηξάπεθε ζε 

θπιαθή. Η αθξηβήο εκεξνκελία δελ είλαη γλσζηή κε βεβαηφηεηα, αιιά ε θπιαθή 

αλαθέξεηαη ζε έλα ράξηε ηνπ 1899 ηεο πφιεο, παξέρνληαο έηζη έλα terminus ante 

quem γηα ηελ αιιαγή. Γη' απηή ηε κεηαηξνπή ζπλεπάγεηαη ε απνκάθξπλζε φισλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ θηηξίσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάζηξνπ, απφ ηα νπνία θαλέλα ίρλνο επηδεί 

ζήκεξα. Οη αιιαγέο ζηηο νρπξψζεηο δελ ήηαλ ζεκαληηθέο, αλ θαη ν πξσηαξρηθφο ηνπο 

ξφινο αληηζηξάθεθε: απφ ηελ πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ απφ ηελ εμσηεξηθή απεηιή, 

ηψξα ππεξεηνχζε γηα ηελ απνκφλσζε θξαηνπκέλσλ απφ ηνλ έμσ θφζκν. 

        Η θπιαθή δηεηέιεζε γηα θαηξφ ηηο θχξηεο εγθαηαζηάζεηο ζσθξνληζκνχ ηεο πφιεο, 

φπνπ θξαηνχληαλ θπιαθηζκέλνη αλεμαξηήησο θχινπ ή εγθιήκαηνο. Νέα θηίξηα 

ρηίζηεθαλ θαηά κήθνο ησλ δχν πιεπξψλ ησλ ηεηρψλ, ψζηε λα βειηησζεί ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ λένπ ζνθξσληζηηθνχ θέληξνπ. Η εζσηεξηθή απιή ήηαλ 

ρσξηζκέλε απφ θξάρηεο ζε πέληε μερσξηζηέο κνλάδεο θαη ζην θέληξν ηνπο ζηεγάζηεθε 

ην θεληξηθφ παξαηεξεηήξην. Η θπιαθή δηέζεηε εθθιεζάθη θαη άιια παξαξηήκαηα, 

ελψ ην παξάξηεκα πνπ βξηζθφηαλ βφξεην-αλαηνιηθφ πχξγν θαηαζηξάθεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Σα εμσηεξηθά θηίξηα, ζηε λφηηα πιεπξά 

ηνπ θάζηξνπ, ζηεγαδφηαλ ε δηνίθεζε, ε θπιαθή ησλ γπλαηθψλ, θαη πξνο ηα δπηηθά, ηα 

θειηά απνκφλσζεο. 

           Σν θέληξν απηφ είρε απνθηήζεη θαθή θήκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζεζηψηνο 

Μεηαμά, ηεο Καηνρήο, θαη ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν απφ ηνλ Διιεληθφ Δκθχιην 

Πφιεκν κέρξη θαη ηε Υνχληα (θαζεζηψο ησλ πληαγκαηαξρψλ). 

          Ο εζσηεξηθφο ρψξνο αλαδηακνξθψζεθε θαη πξνζηέζεθαλ εγθαηαζηάζεηο θαη 

εμσηεξηθά ηνπ θηεξίνπ. Σν 1989 νη θπιαθέο κεηαθέξζεθαλ θαη ην Δπηαπχξγην 

απνδφζεθε ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Terminus_ante_quem&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Terminus_ante_quem&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Terminus_ante_quem&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_4%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_4%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_4%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%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%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%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%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%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%A7%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%28%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:THES-Heptapyrgion_SE.jpg
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Φπούπιο Βαπδαπίος 

 

 

           Πξνζεγγίδνληαο απφ ηελ παξαιία, ζα δηαπηζηψζεη θαλείο λα μεπξνβάιιεη έλαο 

νθηαγσληθφο πχξγνο χςνπο πεξίπνπ 10m θαη πσο ηα Γηθαζηήξηα λα πεξηβάιινληαη απφ 

έλα ζχκπιεγκα νρπξψζεσλ απνηεινχκελα απφ πχξγνπο, πνιεκίζηξεο, 

ππξηηηδαπνζήθεο, θηίζκαηα θαη ππνιείκκαηα ηεηρψλ πνπ εθηείλνληαη ζε δεθάδεο κέηξα. 

Μάιηζηα ζην βφξεην ηκήκα ηνπ θξνπξίνπ, μερσξίδεη θαη ε ζρεηηθά θαινδηαηεξεκέλε 

πχιε ηνπ Φξνπξίνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην νρπξσκαηηθφ απηφ ζπγθξφηεκα 

νλνκάδεηαη Φξνχξην Βαξδαξίνπ ή Σνπ Υαλέ θαη έρεη κηα καθξαίσλε ηζηνξία. 

χκθσλα κε αλαθνξέο ηνπ πεξηεγεηή Δβιηγηά Σζειεκπή, ρηίζζεθε απφ ηνλ ζνπιηάλν 

νπιετκάλ ηνλ Μεγαινπξεπή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε 

ην 1546. Δπίζεο θαηά ηελ παξακνλή ηνπ νπιετκάλ, θέξεηαη λα έγηλαλ εληζρπηηθά 

έξγα ζηα νρπξσκαηηθά έξγα ηεο πφιεο, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξα ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ 

νρπξσκαηηθνχ πεξηβφινπ γχξσ απφ ηνλ Λεπθφ Πχξγν, πνπ θαηεδαθίζηεθε ζηηο αξρέο 

ηνπ 20νπ αηψλα. πγθεθξηκέλα ην θξνχξην Βαξδαξίνπ απνηειείηαη απφ έλαλ πεξίβνιν 

ζε ζρήκα πεηάινπ θαη κηα κηθξή πξνεμνρή πξνο βνξξά, φπνπ ελζσκαηψζεθε έλα 

ηκήκα ηνπ δπηηθνχ πεξηβφινπ. Παξαθείκελα ηνπ θξνπξίνπ ππάξρνπλ ππνιείκκαηα 

Βπδαληηλψλ Σεηρψλ, φπσο θαη ηνπ ‘Σδεξέκπνπινπ’ ή αιιηψο ηνπ παξαιηαθνχ 

θπκαηνζξαχζηε πνπ πξνζηάηεπε ην ηερλεηφ ιηκάλη πνπ είρε ρηίζεη ν Μέγαο 

Κσλζηαληίλνο, θαη πνπ απηφ πνπ έθζαλε κέρξη ηα Λαδάδηθα.  
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Σζαμιά 

Αλαηζά Ημαπέη 
 

 
 

          O Αιαηδά Ικαξέη, πνπ ζεκαίλεη "Πνιχρξσκν άζπιν", ή Ιζάθ Παζά Σδακί 

βξίζθεηαη ζηελ νδφ Καζζάλδξνπ βνξεηαλαηνιηθά ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ, ζηε Θεζζαινλίθε. ηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ ππάξρεη επηγξαθή, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ην Αιαηδά Ικαξέη ηδξχζεθε ην 1484 απφ ηνλ Ιζάθ Παζά, ν νπνίνο ήηαλ 

Μεγάινο Βεδίξεο επί Μσάκεζ Β' θαη δηνηθεηήο ηεο Θεζζαινλίθεο επί Βαγηαδίη Β'. 

ην ρψξν ιεηηνπξγνχζε πησρνθνκείν θαη ηεξαηηθή ζρνιή. Σν θηίξην έρεη ζρήκα 

αλεζηξακκέλνπ Σ κε θεληξηθφ ρψξν, δχν κεγάινπο ζφινπο, πιάγηα δηακεξίζκαηα ζηε 

δπηηθή πιεπξά θαη θηνλνζηήξηθηε ζηνά. Ο θεληξηθφο ρψξνο ηνπ θηηξίνπ ήηαλ ν ρψξνο 

πξνζεπρήο, ελψ ζηνπο ηέζζεξηο παξάπιεπξνπο γηλφηαλ ε δηδαζθαιία θαη ηα ζπζζίηηα. 

          Η νλνκαζία Αιαηδά Ικαξέη νθείιεηαη ζηνπο πνιχρξσκνπο ιίζνπο (alaça) ζε 

ξνκβνεηδή ζρήκαηα πνπ θνζκνχζαλ ην κηλαξέ ηνπ ηδακηνχ. Απφ ηνλ κηλαξέ ζήκεξα 

ζψδεηαη κφλν ε βάζε ηνπ. 

ήκεξα ζην Αιαηδά Ικαξέη γίλνληαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη πεξηνδηθέο 

εθζέζεηο. 
 

 

 

 

 

 

 

                   

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/1484
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CE%AC%CE%BA_%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%B6%CE%AF%CF%81%CE%B7%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%92%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CE%AF%CF%84_%CE%92%27
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%84%CF%89%CF%87%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AF
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Γενί Σζαμί 
 

 
 

Σν Γελί ηδακί είλαη ζεκαληηθφ κλεκείν ηεο πεξηφδνπ ηεο Σνπξθνθξαηίαο ζηε 

Θεζζαινλίθε. 

Υηίζηεθε ην 1902 απφ ηνλ Ιηαιφ αξρηηέθηνλα Βηηαιηάλν Πνδέιη 

(Vitaliano Poselli) θαη ρξεζίκεπε σο ηφπνο ιαηξείαο γηα ηνπο Δβξαίνπο πνπ 

είραλ εμηζιακηζηεί, ηνπο επνλνκαδφκελνπο Νηνλκέδεο (Dönme/Donmeh). Έρεη 

δχν νξφθνπο θαη ζπκβαδίδεη κε ηελ εθιεθηηθηζηηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ 20νχ 

αηψλα. 

Μεηά ηελ αληαιιαγή (1923-1924), ζηέγαζε γηα κηθξφ δηάζηεκα 

πξφζθπγεο, θαη απφ ην 1925 έσο ην 1963 ρξεζηκνπνηήζεθε σο αξραηνινγηθφ 

κνπζείν ηεο πφιεο. ήκεξα είλαη εθζεζηαθφο ρψξνο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο.  

Σν θηίξην ζπλδπάδεη ηε κνπζνπικαληθή παξάδνζε κε ηνλ αξρηηεθηνληθφ ζπξκφ 

ηνπ θαηξνχ ηνπ (εθιεθηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν αξρηηέθηνλαο θαη 

ζε πνιιά άιια θηίξηά  ηνπ, πνπ ζψδνληαη ζηελ πφιε, φπσο ζην Γηνηθεηήξην, ην 

θηίξην ηεο παιηάο Φηινζνθηθήο, ην Γ' ψκα ηξαηνχ, ηε βίια Αιιαηίλη θ.ά.). 

ην πξναχιηφ ηνπ θπιάζζεηαη πινχζηα ζπιινγή καξκάξηλσλ γιππηψλ ηεο 

Ρσκατθήο επνρήο θαη ησλ πξσηνρξηζηηαληθψλ ρξφλσλ (ζαξθνθάγνη, επηηχκβηα, 

αλάγιπθα, ηηκεηηθέο θαη ηαθηθέο ζηήιεο θιπ) απφ νιφθιεξε ηε Θεζζαινλίθε. 
 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
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%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%BC%CE%AD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
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Υαμζά Μπέη Σζαμί 

 
 

 

 
 

 

Σν Υακδά Μπέε Σδακί, επξχηεξα γλσζηφ ζηνπο Θεζζαινληθείο σο Αιθαδάξ, 

βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ηεο Δγλαηίαο νδνχ θαη ηεο νδνχ Βεληδέινπ ζηε 

Θεζζαινλίθε.  

Υηίζηεθε ζηα 1467/68 απφ ηελ θφξε ηνπ ζηξαηησηηθνχ δηνηθεηή Υακδά Μπέε, 

ζχκθσλα κε ηελ θηεηνξηθή επηγξαθή πνπ βξίζθεηαη εληνηρηζκέλε ζηε δπηηθή 

πιεπξά ηνπ θηηξίνπ.  

Σν ηδακί αξρηθά απνηεινχηαλ απφ κηα ηεηξάπιεπξε αίζνπζα θαιπκκέλε κε 

κνιπβδνζθέπαζην ηξνχιν θαη πηζαλφλ είρε ζηνά ζηε δπηηθή πξφζνςε. ηε 

δηάξθεηα ηνπ 16νπ αηψλα έγηλε πξνζζήθε δχν νξζνγψλησλ ζνισηψλ ρψξσλ ζηε 

βφξεηα θαη λφηηα πιεπξά ηνπ αξρηθνχ ηδακηνχ, θαηαζθεπάζηεθε κηα αζχκκεηξε 

πεξηκεηξηθή ζηνά κε πεξίβνιν ζηα δπηηθά, κνλαδηθή ηνπ είδνπο ζε ηδακί ζηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν, θαη κηλαξέο ζηελ λνηηνδπηηθή γσλία.  

Σν 1620, χζηεξα απφ ζεηζκφ ή ππξθαγηά, έγηλε ε ηξίηε αλαθαηαζθεπή ηνπ 

ηεκέλνπο, απφ ηνλ Καπί Μερκέη Μπέε, ζχκθσλα κε άιιε επηγξαθή πνπ 

βξίζθεηαη επάλσ απφ ηελ είζνδν. 

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%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AF
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Η ηνηρνπνηία ηνπ αξρηθνχ θηίζκαηνο απνηειείηαη θπξίσο απφ δψλεο πιίλζσλ, 

αλάκεζα ζε δψλεο ιίζσλ θαη θαηά ηφπνπο πιηλζνπεξίθιεηζην ζχζηεκα. ην 

πεξηζηχιην ρξεζηκνπνηήζεθαλ παιαηνρξηζηηαληθά θηνλφθξαλα.                             

ην εζσηεξηθφ δε ηνπ ηεκέλνπο δηαηεξείηαη ν δηάθνζκνο κε ζηαιαθηίηεο απφ 

γπςνθνλίακα θαη ηνηρνγξαθίεο κε θπηηθά θαη γεσκεηξηθά ζέκαηα. 

Σν Υακδά Μπέε Σδακί είλαη γλσζηφ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο Θεζζαινληθείο σο 

"Αιθαδάξ", απφ ηνλ νκψλπκν θηλεκαηνγξάθν πνπ ζηεγάζηεθε γηα ρξφληα ζηελ 

πεξίζηπιε απιή ηνπ ηεκέλνπο. ην ρψξν ηνπ έρνπλ αθφκα ζηεγαζηεί εκπνξηθά 

θαηαζηήκαηα. ήκεξα γίλνληαη έξγα γηα ηελ αλαζηήισζε ηνπ ηδακηνχ πνπ 

πξφθεηηαη λα ζηεγάζεη ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ απνθαιχπηνληαη απφ ηηο 

εξγαζίεο γηα ην κεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο.Απέλαληη απφ ην Υακδά Μπέε Σδακί 

βξίζθεηαη ην Μπεδεζηέλη. 
 
 

 

 

 

Σζαμί ηος Λεμπέη 
 

         Σν ηδακί ηνπ Λεκπέη βξίζθεηαη ζην πξψελ ζηξαηφπεδν Παχινπ Μειά ζηε 

ηαπξνχπνιε Θεζζαινλίθεο. Υηίζηεθε πηζαλφηαηα ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα 

απφ έγθιεηζηνπο ζην ζηξαηφπεδν κνπζνπικάλνπο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ηνπο αλαγθψλ. Ο κηλαξέο ηνπ γθξεκίζηεθε ην 1925, φηαλ 

θαηεδαθίζηεθαλ φινη νη κηλαξέδεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Δίλαη πξνζαλαηνιηζκέλν 

πξνο ηε Μέθθα, ηελ ηεξή πφιε ησλ κνπζνπικάλσλ.ηα πιαίζηα ηεο δηάλνημεο 

ηεο νδνχ Λαγθαδά ην ηδακί κεηαθηλήζεθε βνξεηφηεξα ζην ρψξν, δηαηεξψληαο 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%B9_%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%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%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%AD%CE%BA%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AC_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29
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Υακάκ 
 

 

Γενί Υαμάμ(Αίγλη) 
 

 
 

ηα βφξεηα ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ 

Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Καζζάλδξνπ, βξίζθεηαη ην Γελί Υακάκ (λέν 

ινπηξφ), γλσζηφ ζήκεξα σο «Αίγιε». Σν ρακάκ θηίζηεθε ην ηειεπηαίν 

ηέηαξην ηνπ 16νπ αηψλα απφ ηνλ Υνπζξέθ  Κεληρνπληά, πηζαλφηαηα ζηε 

ζέζε ξσκατθνχ ή βπδαληηλνχ ινπηξνχ θαη ζήκεξα ζψδεηαη έλα ηκήκα 

ηνπ.  

 

Πξφθεηηαη γηα έλα δηπιφ ρακάκ, αλ 

θαη αξρηηεθηνληθά είλαη έλα εληαίν 

ζχλνιν.  

 

 

 

 

 

 

Σν ινπηξφ ιεηηνπξγνχζε κέρξη ηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο ην 

1912. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1919 πεξηήιζε ζην ειιεληθφ Γεκφζην, 

ελψ ην 1937 πνπιήζεθε ζε ηδηψηε. Έρεη θεξπρζεί δηαηεξεηέν, αιιά ε 

Πνιηηεία δελ ην πήξε πνηέ πίζσ. Γηα αξθεηά ρξφληα ρξεζηκνπνηνχληαλ 

σο θηλεκαηνγξάθνο («Αίγιε») θαη ζήκεξα ζηεγάδεη ρψξν δηαζθέδαζεο. 
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Μπέη Υαμάμ 

Σν Μπέε Υακάκ είλαη 

θηήξην ηεο Οζσκαληθήο 

πεξηφδνπ ζηελ 

Θεζζαινλίθε θαη 

βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ 

Δγλαηία πεξίπνπ ζην 

χςνο ηεο νδνχ 

Αξηζηνηέινπο. 

 

Σν πην εληππσζηαθφ θαη ζίγνπξα πην κεγαινπξεπέο ινπηξφ ηεο 

Θεζζαινλίθεο -πην εληππσζηαθφ φηαλ ην δεη θαλείο απφ ςειά, αθνχ έηζη 

κπνξεί λα δεη ηνπο ηξνχινπο ηνπ- είλαη ην Μπέε Υακάκ ζηελ Δγλαηία, 

γλσζηφηεξν σο Λνπηξά «Παξάδεηζνο». Η επηγξαθή ζηελ θεληξηθή 

είζνδφ ηνπ καο πιεξνθνξεί φηη ρηίζηεθε θαηφπηλ εληνιήο ηνπ πνξζεηή 

ζνπιηάλνπ Μνπξάη Β', πνπ ηηκεηηθά ιεγφηαλ κπέεο (εμνχ θαη ην φλνκα 

ηνπ ρακάκ). Απνπεξαηψζεθε ην 1444, ιίγν κεηά ηελ άισζε ηεο 

Θεζζαινλίθεο απφ ηνπο Σνχξθνπο. Σν ρακάκ ήηαλ αλνηρηφ θαη γηα 

άληξεο θαη γηα γπλαίθεο, ζε δηαθνξεηηθά φκσο ηκήκαηα θαη κε 

δηαθνξεηηθέο εηζφδνπο. Λεηηνπξγνχζε κάιηζηα σο ην 1968 (ζηα λεφηεξα 

ρξφληα κε ηελ νλνκαζία Λνπηξά «Παξάδεηζνο»), ελψ απφ ην 1972 

πεξηήιζε ζην ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ, αλαθαηλίζηεθε απφ ηελ 9ε Δθνξεία 

Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη σο εθζεζηαθφο 

ρψξνο.  
 

                

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%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/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%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/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%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/%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%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:THES-Bey_Hamam_tepid_chamber_1.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:THES-Bey_Hamam_hot_chamber_1.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:THES-Bey_Hamam_cool_chamber.jpg
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Παζά Υαμάμ 

 

Σν Παζά Υακάκ ήηαλ πεξηζζφηεξν γλσζηφ σο Λνπηξά «Φνίλημ» θαη είλαη ην 

ηειεπηαίν πνπ ιεηηνπξγνχζε ζηε Θεζζαινλίθε κέρξη θαη ην 1981 (έθιεηζε ιφγσ 

εθηεηακέλσλ δεκηψλ απφ ην ζεηζκφ ηνπ 1978). Βξίζθεηαη ζην δπηηθφ άθξν ηεο 

ιεγφκελεο παιηάο πφιεο, θνληά ζην λαφ ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ, ζηε ζπκβνιή 

ησλ νδψλ Πελεηνχ, Α. Κάιβνπ θαη Π. Καξαηδά.  

Υηίζηεθε ζηε δεθαεηία 1520 - 1530 απφ ηνλ ηφηε δηνηθεηή Θεζζαινλίθεο, 

Σζεδεξί-δαληέ  Κνηδά  Καζίκ Παζά, πνπ ηελ ίδηα πεξίνδν κεηέηξεςε ην λαφ ησλ 

Αγίσλ Απνζηφισλ ζε ηδακί. Σελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην ρακάκ δερφηαλ 

θαη άλδξεο θαη γπλαίθεο. Σν θηίξην, έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ηεο νζσκαληθήο 

πεξηφδνπ. ήκεξα, κεηά ηε ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζή ηνπ, ρξεζηκνπνηείηαη 

σο ρψξνο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ επξεκάησλ πνπ έξρνληαη ζην θσο απφ ην 

κεηξφ. 
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Γιασοςνηί Υαμάμ 
 

 

                         
 

 

Σν Γηαρνπληί Υακάκ είλαη θηήξην ηεο Οζσκαληθήο πεξηφδνπ ζηε γσλία ησλ 

ζεκεξηλψλ νδψλ Βαζηιέσο Ηξαθιείνπ θαη Φξαγγίλε ζηε Θεζζαινλίθε ζηελ 

πεξηνρή  Λνπινπδάδηθα. Πηζαλνινγείηαη φηη ρηίζηεθε ηνλ 16ν αηψλα απφ ηνλ 

Υαιίι Αγά. Σν φλνκά ηνπ (Yahudi=Δβξατθφ) ην πήξε απφ ην φηη βξηζθφηαλ ζε 

πεξηνρή κε θαηαζηήκαηα Δβξαίσλ. Δπίζεο νλνκαδφηαλ «Παδάξ Υακακί» (Pazar 

Hamami) εμαηηίαο ηνπ φηη βξηζθφηαλ ζην θέληξν ηεο αγνξάο, Λνπηξφ ηνπ Υαιίι 

Αγά, Λνπηξφ ηεο Μεγάιεο Αγνξάο, Λνπηξφ ηεο Αγνξάο ή Λνπηξφ ησλ 

Γπλαηθψλ. Σν ινπηξφ ην ρξεζηκνπνηνχζαλ άληξεο θαη γπλαίθεο, ζε 

δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο κε ηνλ αληξηθφ ρψξν κεγαιχηεξν θαη ζε πςειφηεξν 

ζεκείν. Έρεη έθηαζε πεξίπνπ 750 ηκ, είλαη ρηηζκέλν απνθιεηζηηθά κε πέηξεο θαη 

πιίλζνπο θαη κηκείηαη ηε βπδαληηλή αξρηηεθηνληθή. 

ηα λεφηεξα ρξφληα, απφ ην 1948 θαη κεηά, πξνζηέζεθαλ ζηελ πεξηνρή, απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Β. Ηξαθιείνπ, αλζνπσιεία (εμνχ θαη ε νλνκαζία«Λνπινπδάδηθα»), 

ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ, επηπρψο φκσο δελ εθάπηνληαη πιένλ ζην 

κλεκείν. ηελ ππξθαγηά ηνπ 1917 ην θηίξην ππέζηε δεκηέο. ήκεξα ζηεγάδεη 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο.  
 
 
 

 
 
 
 
 

             

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%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/%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%9B%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29
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Μπεζεζηένι 
 

 

 

Σν Μπεδεζηέλη ηεο Θεζζαινλίθεο, είλαη έλα Οζσκαληθφ κλεκείν ην 

νπνίν θηίζηεθε επί νπιηάλνπ Μερκέη Β’ (1455-1459).
 

 Βξίζθεηαη 

ζηελ Θεζζαινλίθε  ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Βεληδέινπ θαη νισκνχ, 

απέλαληη απφ ην Υακδά Μπέε Σδακί  θαη ην παιηφ δεκαξρείν ηεο πφιεο. 

Σν Μπεδεζηέλη ήηαλ έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ζεζκφο ησλ Οζσκαληθψλ  

πφιεσλ
 
. Δθεί πσινχληαλ πνιχηηκα αληηθείκελα, θπιάζζνληαλ έγγξαθα 

θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, γηλφηαλ έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη θαζνξίδνληαλ νη ηζνηηκίεο ησλ λνκηζκάησλ . 

Απνηειείηαη απφ έλαλ νξζνγψλην ρψξν κε κηα είζνδν ζε θάζε κηα απφ ηηο 

ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπ. Δζσηεξηθά δηαθξίλεηαη ζε έμη ηεηξάπιεπξνπο 

ρψξνπο κε επηά δηπιά ηφμα  πνπ ζηεξίδνληαη ζε δχν θεληξηθνχο πεζζνχο. 

Σν θηίζκα έρεη έμη κνιπβδνζθέπαζηνπο ζφινπο. Πξηλ ηελ ππξθαγηά ηνπ 

1917, πνπ θαηέζηξεςε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πφιεο, ην Μπεδεζηέλη 

Θεζζαινλίθεο αξηζκνχζε 113 θαηαζηήκαηα. Μεηά ηελ ππξθαγηά 

πεξηκεηξηθά ηνπ θεληξηθνχ ρψξνπ πξνζηέζεθαλ εμσηεξηθά θαηαζηήκαηα. 

Σηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990 έγηλαλ εξγαζίεο ζηεξέσζεο ηνπ 

θηηξίνπ θαζψο είρε ππνζηεί θαζίδεζε θαη απφθιηζε απφ ηελ θαηαθφξπθν. 

ήκεξα ζην Μπεδεζηέλη ηεο Θεζζαινλίθεο ζηεγάδνληαη δηάθνξα 

θαηαζηήκαηα. 
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ΜΟΤΔΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 
 

 

 

 

Σν Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ είλαη κνπζείν πνπ βξίζθεηαη ζηε 

Λεσθφξν ηξαηνχ, απέλαληη απφ ην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο, ζηε Θεζζαινλίθε. 

Απνηειεί εηδηθή πεξηθεξεηαθή κνλάδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 

Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Μνπζείνπ, ην 1994, εθδίδεηαη πεξηνδηθφ, ην 

πξψην ζην είδνο ηνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ειιεληθφ θξαηηθφ κνπζείν. 

Οη 11 αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ άλνημαλ ζηαδηαθά σο ην 2004. 

 

 

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/1994
http://el.wikipedia.org/wiki/2004
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Η ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ απνθαζίζηεθε πνιχ λσξίο, ην 1913 , έλα κφιηο ρξφλν 

κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν ζρεηηθφ δηάηαγκα ηνπ Γεληθνχ 

Γηνηθεηή Μαθεδνλίαο ηέθαλνπ Γξαγνχκε έθαλε ιφγν γηα ίδξπζε "Κεληξηθνχ 

Βπδαληηλνχ Μνπζείνπ".Αξρηθά πξνηάζεθε λα ζηεγαζηεί ζηε Μνλή 

Αρεηξνπνηήηνπ, ε απφθαζε απηή, φκσο, δελ πινπνηήζεθε θαη ην 1917 σο 

Μαθεδνληθφ κνπζείν νξίζηεθε ε Ρνηφληα. Δμάιινπ, γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηα 

αξραία ηεο Θεζζαινλίθεο κεηαθέξζεθαλ ζηελ Αζήλα ζην Υξηζηηαληθφ θαη 

Βπδαληηλφ Μνπζείν. Σειηθά εληάρζεθαλ ζηε ζπιινγή ηνπ Βπδαληηλνχ 

Μνπζείνπ ηεο Αζήλαο.Αξθεηέο δεθαεηίεο αξγφηεξα, επαλήιζε ην ζέκα κε ηελ 

ίδξπζε Βπδαληηλνχ Μνπζείνπ ζηε ζπκπξσηεχνπζα. Σνλ ζρεηηθφ αξρηηεθηνληθφ 

δηαγσληζκφ θέξδηζε ν Κπξηάθνο Κξφθνο. Σν θηήξην ζεκειηψζεθε ην 1989 θαη 

ηα εγθαίληα έγηλαλ ζηηο 11 επηεκβξίνπ ηνπ 1994. 

Λίγνπο κήλεο πξνηνχ εγθαηληαζηεί ην κνπζείν, κεηαθέξζεθαλ απφ ηελ Αζήλα 

ζηε Θεζζαινλίθε νη αξραηφηεηεο πνπ ήηαλ εθεί απφ ην 1916, κέξνο ησλ νπνίσλ 

παξνπζηάζηεθε ζηελ έθζεζε «Βπδαληηλνί ζεζαπξνί ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν 

ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο». 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1913
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1917
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1989
http://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1994
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
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/1916
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Δκδρομή 
 

                 Σηα πλαίζια ηοσ πολιηιζηικού προγράμμαηος ποσ 
σλοποιήζαμε,πραγμαηοποιήζαμε ηριήμερη εκδρομή ζηη Θεζζαλονίκη ζηις 
10,11 και 12 Απριλίοσ. Καηά ηην διάρκεια ηης επίζκευης μας εκεί οι μαθηηές 
είταν ηην εσκαιρία να δοσν και να γνφρίζοσν από κονηά(βιφμαηικά)ηα 
περιζζόηερα από ηα μνημεία ζηα οποία αθορούζε η εργαζία ηοσς . Ήηαν μια 
εσηστής πηστή ηης εκδρομής καθώς ηα παιδιά γοηηεύηηκαν από ασηά και ηα 
ηαύηιζαν πια ζηη ζσνείδηζή ηοσς με ηην ιζηορία και ηον πολιηιζμό ηης 
Θεζζαλονίκης,ηης Μακεδονίας και ηης Ελλάδας γενικόηερα. 
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   ΜΑΘΖΣΔ ΠΟΤ ΔΛΑΒΑΝ ΜΔΡΟ 
 

                 (ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΔΗΡΑ) 
 

ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΖΛΗΑΝΑ 
ΑΝΓΡΔΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 
ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ 

ΑΡΒΑΝΗΣΖ ΚΛΔΟΝΗΚΖ  
ΒΑΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ 

ΒΑΣΗΟ ΒΤΡΩΝ 
ΓΩΓΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΔΛΑ 

ΓΖΜΑΚΑ ΑΝΣΩΝΗΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ 

ΚΟΤΡΣΖ ΜΖΛΗΑ 
ΚΩΣΖ ΜΗΥΑΖΛ 
ΛΤΓΚΑ ΑΜΑΛΗΑ  
ΜΑΣΖ ΝΗΚΟΛΑ 

ΠΑΠΠΑ ΑΝΓΡΔΑ 
ΡΑΠΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΗΩΕΖ ΜΗΥΑΔΛΑ 
ΗΩΥΟΤ ΔΤΘΤΜΗΑ 

ΣΑΤΡΟΤ ΓΛΤΚΔΡΗΑ 
ΣΑΥΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 
ΣΕΗΜΑ ΠΤΡΗΓΩΝ 

ΣΟΚΚΑ ΜΔΛΗΝΑ 
ΣΗΡΩΝΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

ΣΟΚΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 
ΣΟΤΓΓΑΡΖ ΣΔΦΑΝΟ 

ΦΟΤΡΚΑ ΔΗΡΖΝΖ 
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