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Ιστορία της Θεσσαλονίκης: 316 π.Χ έως σήμερα

Η Θεσσαλονίκη κτίστηκε ή καλύτερα συνοικίστηκε (συνενώθηκαν 26 
πολίχνες που βρίσκονταν γύρω από το Θερμαϊκό κόλπο ) στα 316 π.Χ., 
όταν ο βασιλιάς Κάσσανδρος πήρε γυναίκα του την αδελφή του Μ. 
Αλεξάνδρου, τη Θεσσαλονίκη. Τότε και για να την τιμήσει, έδωσε το 
όνομά της στη νέα πόλη.
Το 146 π.Χ. η Μακεδονία ανακηρύσσεται ρωμαϊκή επαρχία. Τον 4ο αι. 
μ.Χ. ο Καίσαρας Γαλέριος, διοικητής της χερσονήσου του Αίμου, κάνει 
Αυτοκρατορική πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, αναγνωρίζοντας τη 
στρατηγική θέση της πόλης και εξωραΐζοντάς τη με λαμπρό μνημειακό 
συγκρότημα στην περιοχή της Καμάρας. Τον ίδιο αιώνα 
κατασκευάστηκαν τα οχυρωματικά τείχη της πόλης από τον Θεοδόσιο 
τον Μεγάλο, τα οποία έκτοτε επισκευάστηκαν πολλές φορές ,για να 
αντέξουν τις βαρβαρικές επιδρομές.



 Αλλεπάλληλα βαρβαρικά φύλα ( Γότθοι, Αβαροι, Ούνοι, Σλάβοι ) 
γοητευμένα από τη φήμη της Θεσσαλονίκης και των θησαυρών της, 
πολιορκούν την πόλη, χωρίς επιτυχία χάρη στα λαμπρά οχυρωματικά 
της έργα και στην αντίσταση των κατοίκων της. Ωστόσο το 904 η πόλη 
δέχθηκε σφοδρή επίθεση από τους Σαρακηνούς , που σε συνάρτηση 
με την απροετοιμασία της πολιορκίας, οδήγησε στην άλωση και τη 
λεηλασία της για δέκα ημέρες. Στις 24 Αυγούστου του 1185 η πόλη 
πέφτει στα χέρια των Νορμανδών. Ακολουθεί λεηλασία. Η κατοχή 
των Νορμανδών ήταν σκληρή και κράτησε έναν χρόνο.

 Μετά την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1204 από τους 
σταυροφόρους, η Θεσσαλονίκη παραχωρείται στον Φράγκο ηγεμόνα 
Βονιφάτιο τον Μομφερατικό και αποτελεί φραγκικό βασίλειο για 
είκοσι χρόνια. Το 1246 ενσωματώνεται οριστικά στις χώρες της νέας 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας.



 1342-1349: Η θεσσαλονίκη ταράσσεται από μία πολιτική και κοινωνική 
επανάσταση της αστικής τάξης και του λαού εναντίον των πλουσίων και 
των μεγαλογαιοκτημόνων της θεσσαλονίκης, γνωστή ως Κίνημα των 
Ζηλωτών. Σκοπός της επανάστασης ήταν η μεταρρύθμιση των 
διοικητικών θεσμών και ο θρίαμβος της δικαιοσύνης. Οι αγώνες έληξαν με 
τη συντριβή των επαναστατών. Παρά τις πολιτικές ταραχές, κατά τον 13ο 
και 14ο αι., η πόλη γνώρισε ιδιαίτερη πνευματική άνθηση και ανέδειξε 
πληθώρα λογίων, θεολόγων και καλλιτεχνών. Η όλη αυτή πνευματική 
κίνηση ονομάστηκε Παλαιολόγεια Αναγέννηση.

 Στις 29 Μαρτίου 1430 η πόλη αλώθηκε από τους Τούρκους. Μετά την 
άλωση η πόλη είναι σχεδόν έρημη. Το λιμάνι της νεκρό. Οι κάτοικοί της 
λίγες μόνο χιλιάδες κι αυτοί  Έλληνες. Τότε ο Μουράτ Β΄, ύστερα από δύο 
χρόνια, φροντίζει και οργανώνει τον εποικισμό των Τούρκων στη 
Θεσσαλονίκη, ενώ ακολουθεί και διοικητική οργάνωσή της. Τόσο ο 
Μουράτ,όσο και οι διάδοχοί του, έδειξαν μεγάλη προθυμία να δεχτούν τη 
νέα εγκατάσταση Εβραίων στην πόλη φροντίζοντας για τον 
ανασυνοικισμό της θεσσαλονίκης. Έκτοτε οι Ισπανοί Έβραίοι αποτέλεσαν 
το κυρίαρχο και οικονομικά εναργέστερο πληθυσμιακό στοιχείο της πόλης 
( 15ος-16ος αι. ). Τον 17ο αι. το εμπόριο της Θεσσαλονίκης διαρκώς 
ξεπέφτει – όπως εξάλλου και ολόκληρο το εμπόριο της Ανατολής – αφού 
το κέντρο βάρος του παγκόσμιου εμπορίου μετατοπίζεται πια οριστικά 
στον Ατλαντικό, στις δυτικές ακτές της Έυρώπης.



 Το 1912 η πόλη εντάσσεται στον κορμό του ελληνικού κράτους. Ο 
πληθυσμός της παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές με τη μετακίνηση 
του μουσουλμανικού πληθυσμού και την αντικατάστασή του από 
προσφυγικούς πληθυσμούς της Μ. Ασίας και της Θράκης. Οι 
μεταβολές αυτές συνέτειναν στην ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου 
της πόλης. Μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 1917 επιταχύνθηκε η 
πολεοδομική και αρχιτεκτονική της αναδιοργάνωση. Η νέα ελληνική 
διοίκηση ,στην προσπάθειά της να προσθέσει αρχαιοελληνικά και 
ευρωπαϊκά στοιχεία στο αρχιτεκτονικό ύφος της πόλης, κατέστρεψε 
αρκετά οθωμανικά λατρευτικά και λειτουργικά κτήρια.

 Σήμερα η Θεσσαλονίκη αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη πόλη της 
Ελλάδας( 788.952 κάτοικοι, 2011 ), η οποία απαριθμεί μνημεία από 
όλο το φάσμα του ιστορικού χρόνου με πλειάδα ρωμαϊκών, 
πρωτοχριστιανικών και βυζαντινών.

 Στην εργασία που ακολουθεί παρουσιάζονται τα μνημεία της 
Βυζαντινής περιόδου της Θεσσαλονίκης, τα οποία έχουν 
χαρακτηριστεί ως μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 
την Unesco (1989) 



Μαθαίνουμε 
το χθες , 

κερδίζουμε 
το αύριο.Αμανατίδης   Θεοχάρης

Γαζέας   Θεόδωρος
Δημητρίου  Δημήτριος
Δούρδας  Ιωάννης
Τηλκερίδης  Σάββας

Ζηβόντση  Έλένη
Κελεκίδου  Έλευθερία
Πέσσιου  Έλένη
Τόνα   Δήμητρα





 Πρόκειται για θολωτό στρογγυλό κτίσμα  που κτίστηκε 
στα χρόνια του Καίσαρα Γαλέριου γύρω στο 304 μ.Χ.

 Ενώ προοριζόταν ως ναός του Δία ή ως Μαυσωλείο του 
Γαλέριου εξαιτίας του θανάτου του Γαλέριου το 311 μ.Χ., 
η Ροτόντα έμεινε κενή χωρίς χρήση. 

 Ως χριστιανικός ναός ιδρύθηκε αφότου στη 
Θεσσαλονίκη επικράτησε ο Χριστιανισμός, και 
συγκεκριμένα στα τέλη του 4ου αιώνα, την εποχή του 
Θεοδόσιου Α'.

 Ο ναός μεταβλήθηκε από τους Τούρκους και 
συγκεκριμένα από τον Σεΐχη Σουλεϊμάν Χορτατζή 
Εφέντη σε μωαμεθανικό τέμενος από το 1590.



 Ροτόντα ονομάστηκε από το κυκλικό της 
σχήμα.

 Το όνομα Άγιος Γεώργιος το πήρε από το 
γειτονικό ομώνυμο εκκλησάκι.

 Θεωρείται μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς απ’ την UNESCO.

 Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο ενώ 
μυστήρια τελούνται συγκεκριμένες μέρες 
του χρόνου.





 Κτίστηκε στις αρχές του δεύτερου μισού του 14ου αιώνα στα 
νότια των τειχών της Ακρόπολης επί του μητροπολίτη 
Γρηγορίου του Παλαμά.

 Κτήτορες ήταν ο Μάρκος και ο Δωρόθεος Βλατής.
 Με την πρώτη κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους 

Τούρκους το 1387, το Καθολικό μετατράπηκε σε τζαμί.
 Η Μονή έλαβε την επωνυμία της από τους ιδρυτές αδελφούς, 

αλλά κατά την Τουρκοκρατία προσέλαβε και δεύτερη, ως 
Τσαούς, προς τιμήν του πρώτου Τούρκου διοικητού, Τσαούς 
μπέη για τις πολύτιμες υπηρεσίες του προς τη Μονή και την 
υπεράσπιση των μοναχών στα δίκαια αιτήματά τους για τη 
διασφάλιση των πλούσιων κτημάτων της.



 Το νέο μοναστήρι αφιερώθηκε στον Παντοκράτορα 
Χριστό, που τίμονταν στη γιορτή της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρα.

 Η Μονή είναι ανδρική.
 Σήμερα υπάρχουν εννέα μοναχοί στη Μονή.
 Τα παγόνια είναι το σύμβολο της Μονής και 

συμβολίζουν την αθανασία.
 Η μονή Βλατάδων ονομάζεται Σταυροπηγιακή 

Πατριαρχική γιατί δεν ανήκει στην Μητρόπολη 
Θεσσαλονίκης ούτε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών 
αλλά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.



 Αξιόλογη είναι και η συλλογή των βυζαντινών και 
μεταβυζαντινών χειρογράφων.

 Στη Μονή Βλατάδων, όπως και στη Ροτόντα, κήρυξε ο 
Απόστολος Παύλος.

 Τα μετόχια της μονής είναι :

1. Ο Ιερός Ναός της Παναγίας Λαγουδιανής ή Λαοδηγητρίας, που 
παραχωρήθηκε ως μετόχι στη Μονή το 1380.

2.  Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου ο Ορφανός, που παραχωρήθηκε 
ως μετόχι στη Μονή το 1635.

3.  Ο Ιερός Ναός του Αγίου Αθανασίου, που παραχωρήθηκε ως μετόχι 
στη Μονή το 1569. 

4.  Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου (Μπασίς) ,σε προάστιο της 
Καλαμαριάς. 





 Ο Ι. Ναός του Αγίου Δημητρίου χτίστηκε στα μέσα του 5ου 
αιώνα (413), πάνω στον τόπο του μαρτυρίου του Αγίου.

 Στην πορεία του χρόνου υπέστη δύο φορές καταστροφή, σε 
μεγάλο μέρος, από πυρκαγιά τον 7ο αιώνα (μεταξύ 629 και 
639) και στις 5 και 6 Αυγούστου το 1917.

 Επίσης υπέστη πολλές καταστροφές και λεηλασίες κατά την 
άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Σαρακηνούς το 904 και 
από τους Νορμανδούς το 1118.

 Το διάστημα 1493-1912 μετατράπηκε σε τζάμι από τους 
Τούρκους.

 Η μεγάλη πυρκαγιά του 1917 μετέβαλε σχεδόν σε ερείπια τον 
ιστορικό Ναό και οι αναστηλωτικές εργασίες που τον 
αποκατέστησαν στην αρχική του μορφή διήρκησαν έως το 
1948. 



 Στο χώρο του ναού βρισκόταν το «στάδιο» όπου 
γίνονταν μονομαχικοί αγώνες.

  Σ’ αυτό το στάδιο μονομάχησε ο πιστός μαθητής του 
Αγίου Δημητρίου, Νέστορας, και κατατρόπωσε τον 
Λυαίο. 

 Ολόκληρο το ισόγειο συγκρότημα του αρχαίου λουτρού, 
όπου ήταν φυλακισμένος ο Άγιος, διατηρήθηκε και 
διασκευάσθηκε σε κρύπτη του ναού, η οποία έγινε για 
αιώνες και παραμένει κέντρο λατρείας. Εδώ βρίσκεται 
και ο τάφος του Αγίου απ’όπου αναβλύζει μύρο.

 Απαράμιλλης τέχνης είναι τα ψηφιδωτά του ναού.







 Η πρώτη οχύρωση της νεόκτιστης πόλης του Κασσάνδρου που 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωσή της ξεκινά από τον 
3ο αιώνα π.Χ..

 Η οριστική οχύρωση της πόλης με το μεγάλο τείχος που 
σώζεται ως σήμερα έγινε στα χρόνια του αυτοκράτορα 
Θεοδοσίου (379-395 μ.Χ.).

 Προσθήκη έγινε για τον αρχιεπίσκοπο Ευσέβιο ο οποίος 
τάχθηκε υπέρ της πρόσθετης οχύρωσης της Θεσσαλονίκης 
κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορίας του Μαυρίκιου, όταν η 
πόλη πολιορκούνταν από τους Σλάβους. 

 Ο στρατηγό Λογοθέτης Υαλέος  έχτισε ένα επιπλέον τμήμα 
κοντά στην θάλασσα κοντά στον Λευκό Πύργο το 1316 μ.Χ..

 Το 1355 μ.Χ, η αυτοκράτειρα Άννα Παλαιολογίνα ξεκίνησε 
εκστρατεία κατά του Κατακουζηνού, επιδιορθώνοντας ένα 
μεγάλο μέρος των τειχών, δημιουργώντας δύο πύλες.



 Το τείχος της Θεσσαλονίκης έζωνε την πόλη γύρω γύρω, από τη 
στεριά και από τη θάλασσα.

  Είναι χτισμένο με πέτρες και ενισχυμένο με ζώνες από συμπαγή 
τούβλα.

  Κατά διαστήματα υπήρχαν μεγάλες πύλες, οι περισσότερες από τις 
οποίες σήμερα έχουν κατεδαφιστεί, καθώς και οχυροί πύργοι, 
τετράγωνοι ή πολυγωνικοί.

  Κυκλικοί ήταν μόνο ο Λευκός Πύργος και ο "Πύργος της Αλύσεως", 
ψηλά στο Τριγώνιο, που κατασκευάστηκαν όμως πολύ αργότερα.

 Το χτίσιμο τους περιβάλλεται από επαναλαμβανόμενες σειρές 
τούβλων και πετρωμάτων διακοσμημένα με σταυρούς και 
αρχαιοελληνικά σύμβολα όπως η απεικόνιση του ήλιου η ρόμβους.

 Τα κυριότερα σημεία των τειχών είναι:
1. O πύργος του Ανάγλυφου στο φρούριο του Βαρδαρίου
2. Φρούριο Επταπυργίου



Δημιουργική Γραφή

Κωνσταντινούπολη,22-10-987μ.Χ.

Χαίρετε. 
Ονομάζομαι Θεοφανώ. Έίμαι 18 ετών και κόρη του κατεπάνω της Θεσσαλονίκης. Έδώ 
και 63 ημέρες είμαι παντρεμένη με τον διάδοχο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 
Κωνσταντίνο.
Με τον Κωνσταντίνο είμαστε αρραβωνιασμένοι εδώ και 10 χρόνια χωρίς να 
γνωριζόμαστε. Οσο παράξενο και να φαίνεται, είναι σύνηθες στην εποχή μου οι 
βασιλοπούλες και οι κόρες των ανώτατων αξιωματούχων του αυτοκράτορα να 
αρραβωνιάζονται μικρές. Αυτό από τη μια είναι καλό γιατί όσες δεν έχουν την τύχη μου 
κλείνονται αναγκαστικά σε μοναστήρι. Από την άλλη δεν είναι ότι καλύτερο να 
ταξιδεύεις με άγνωστους ανθρώπους σε μια άγνωστη χώρα για να παντρευτείς έναν 
άγνωστο. Έτσι έγινε και με μένα. Ο πατέρας μου έμπιστος του αυτοκράτορα κανόνισε 
μαζί του το συνοικέσιο και βρέθηκα ένα πρωί στην αυτοκρατορική γαλέρα να πλέω για 
τον Βόσπορο.
 Η προετοιμασία μου για τον γάμο δεν ήταν ούτε εύκολη ούτε σύντομη. Δίχως να θέλω 
να μακρηγορήσω περιγράφοντας την τεράστια προίκα  που μου έστειλε ο πατέρας μου, 
προχωρώ κατευθείαν στο ντύσιμό μου. Το νυφικό μου ένδυμα ήταν ολόλευκο και 
έφτανε ριχτό μέχρι τους αστραγάλους μου. 



Φτιαγμένο από μετάξι και έχοντας μια χρυσή ζώνη στη μέση φανέρωνε πλούτο. 
Παράλληλα όμως η λιτή κι απέριττη γραμμή του έδειχνε απλότητα συνάμα με αρχοντιά. 
Οι καστανές μου μπούκλες έπεφταν ελεύθερες στους ώμους μου όμως δεν θα φαίνονταν 
καθόλου κάτω από το πέπλο που θα τις σκέπαζε. Το πρόσωπό μου μακιγιαρίστηκε από 
τις θεραπαινίδες τις αυτοκράτειρας αλλά θα ήταν κι αυτό καλυμμένο  από το πέπλο μέχρι 
το τέλος του μυστηρίου.
Μπαίνοντας στην Αγιά-Σοφιά έμεινα έκθαμβη από την επιβλητικότητα του ναού. Τόσο 
φωτισμένη ήταν η μεγάλη εκκλησία που διέκρινα με ευκολία τον μέλλοντα σύζυγό μου. 
Ναι, ήταν ότι πιστεύει ότι θα δει κανείς όταν περιμένει να δει τον αυτοκράτορα του 
Βυζαντίου. Ναι, ήταν ότι θέλει να δει  μια κοπέλα στον άγνωστο με τον οποίο θέλουν να 
την παντρέψουν. Ηταν ένα ψηλό παλληκάρι ως 20 χρονών. Τα κατάμαυρα μαλλιά του 
πλαισίωναν ένα γοητευτικό πρόσωπο  με μάτια σαν το χρώμα των κυμάτων της 
θάλασσας τον χειμώνα. Τα λεπτά του χείλη και η αρρενωπή του μύτη ήταν τα μόνα 
χαρακτηριστικά του προσώπου του που πρόλαβα να δω πριν αρχίσει το μυστήριο. Την 
εικόνα του παλληκαριού τόνιζε η χρυσή αυτοκρατορική στρατιωτική στολή που 
φορούσε. Οταν τελείωσε το μυστήριο η καρδιά μου σκίρτησε ˙ θα σήκωνε το πέπλο μου. 
Αναρωτιόμουν τι εντύπωση θα του έκανα. Ομως μόλις σήκωσε το πέπλο με κοίταξε 
βαθιά στα μάτια. Με αυτό το βλέμμα κατάλαβα ότι όλα θα πήγαιναν καλά και 
ευχαριστούσα τον πατέρα μου με όλη μου την καρδιά. 



 Οταν τελείωσε το γαμήλιο τραπέζι, που κράτησε σχεδόν όλη τη νύχτα, και μείναμε μόνοι 
στο συζυγικό δωμάτιο ,που ήταν στολισμένο απ’ τις γυναίκες του παλατιού, μου έδωσε 
δύο πράγματα ˙ ένα οκταγωνικό δακτυλίδι σκαλισμένο από τον καλύτερο τεχνίτη του 
Βυζαντίου και μία θαλασσιά μεταξωτή ζώνη στολισμένη με μια χρυσή αγκράφα.

Πέρασαν σχεδόν 2 μήνες. Αρχισα να τον γνωρίζω. Δεν είχα πέσει έξω. Έίναι ένα γενναίο 
παλληκάρι με ψυχή παιδιού. Μαζί μου είναι τρυφερός μου μιλάει με κατανόηση και 
προσπαθεί να με γνωρίσει ˙ όπως κι εγώ άλλωστε. Στις υποθέσεις του κράτους και στις 
συζητήσεις με επίσημα πρόσωπα  δείχνει ότι έχει λάβει ευρύτατη μόρφωση αλλά ότι και 
ο ίδιος είναι ευστροφότατος. Το ελάττωμα του είναι ότι θέλει να γίνονται όλα με τάξη 
χωρίς όμως να θέλει να κουράζει κανένα. Έτσι επωμίζεται όλο το άγχος και την 
κούραση(Κανείς δεν είναι τέλειος!). Σ’ αυτό θα προσπαθήσω να τον βοηθήσω κι εγώ που 
είμαι αρκετά πιο ψύχραιμη. Παρ’ όλα αυτά συνεχίζω να τον μαθαίνω όπως αρχίζω να 
συνηθίζω την νέα μου ζωή.
Πιστεύω πως στάθηκα πολύ τυχερή γιατί ο πατέρας μου έκανε μια θαυμάσια επιλογή. 
Τώρα σας χαιρετώ και σας υπόσχομαι ότι θα σας ξαναγράψω σύντομα.

Με τιμή,
              η συναυτοκράτειρα 

 Θεοφανώ



Βυζαντινά Ανάκτορα! 
(Β.ΑΝ.)

 Άλτα Μαρία
 Γεωργοπούλου 

Αντωνία
 Ιορδανίδου Γεωργία
 Καλπακτσή Εύη
 Μαυριά Στεφανία
 Μποντζίδου Αργυρώ 



Η δουλειά μας 

1. Παναγία η Αχειροποίητος
2. Ναός Αγίων Αποστόλων
3. Ιερός Ναός Ταξιαρχών



1. ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ
Η εκκλησία της Αχειροποιήτου 

(Ελληνιστική Κοινή: (Παναγία) 
Αχειροποίητος ) είναι 
παλαιοχριστιανική βασιλική της 
Θεσσαλονίκης, σωζόμενη σήμερα στην 
ίδια μορφή που κατασκευάστηκε τον 
5ο αιώνα - γεγονός που την καθιστά 
μοναδική στην ανατολική Μεσόγειο. 
Βρίσκεται στην οδό Αγίας Σοφίας, 
απέναντι από την πλατεία 
Μακεδονομάχων και η ίδρυσή της 
τοποθετείται στην περίοδο 450-475. 
Είναι αφιερωμένη στη Θεοτόκο και η 
ονομασία της οφείλεται στην 
"αχειροποίητη" λατρευτική εικόνα της 
Θεοτόκου δεομένης που βρισκόταν στο 
ναό.



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η ίδρυση του ναού 

χρονολογείται στο τρίτο 
τέταρτο του 5ου αιώνα καθώς 
στο νάρθηκα του ναού 
βρέθηκε ψηφιδωτή επιγραφή 
με το όνομα του κτήτορα του 
ψηφιδωτού διακόσμου, ιερέα 
"Ανδρέα", πρόσωπο που οι 
ερευνητές ταυτίζουν με τον 
εκπρόσωπο του 
αρχιεπισκόπου της 
Θεσσαλονίκης που πήρε μέρος 
στη σύνοδο της Χαλκηδόνας 
το 451



ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
➲ Μετά την κατάκτηση της πόλης 

από τους Οθωμανούς το 1430, η 
Αχειροποίητος ήταν η πρώτη 
εκκλησία της πόλης που 
μετατράπηκε σε τζαμί. Στον 
όγδοο από ανατολικά κίονα της 
βόρειας κιονοστοιχίας υπάρχει 
στα τούρκικα η επιγραφή “ Ο 
σουλτάνος Μουράτ πήρε τη 
Θεσσαλονίκη” . Καθ'όλη τη 
διάρκεια της Τουρκοκρατίας 
αποτέλεσε το κυριότερο τζαμί 
της πόλης

➲  Παρέμεινε μουσουλμανικό 
τέμενος μέχρι την 
απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης το 1912.  Κατά τη 
διάρκεια του Α΄ ΠΠ η 
Αχειροποίητος στέγασε 
οικογένειες προσφύγων

 



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

➲ Ο ναός της Αχειροποιήτου ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο της παλαιοχριστιανική. Τα 
τρία κλίτη τού κυρίως ναού χωρίζονται με δύο κιονοστοιχίες  με κιονόκρανα 
κορινθιακού ρυθμού. Στα ανατολικά, η βασιλική καταλήγει σε ημικυκλική αψίδα, 
ενώ στα δυτικά σώζεται νάρθηκας και ίχνη του εξωνάρθηκα. 

➲ Το βόρειο κλίτος επικοινωνεί ανατολικά με κτίσμα που έγινε παρεκκλήσι στα 
μεσοβυζαντινά χρόνια και σήμερα τιμάται στο όνομα της Αγίας Ειρήνης. Μπροστά 
από το παρεκκλήσι σώζεται τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου. 

➲ Στα δυτικά του ναού υπάρχει νάρθηκας και αρχικά ο ναός είχε, προς την ίδια 
πλευρά, εξωνάρθηκα από τον οποίο μόνο ίχνη σώζονται σήμερα. Στο χώρο του 
σημερινού πάρκου των Μακεδονομάχων, υπήρχε μία τετράγωνη αυλή με 
«περιστύλιο» (αίθριο).



2. ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
➲ Ο Ναός των Αγίων 

Αποστόλων είναι σημαντικό 
μνημείο της βυζαντινής 
Θεσσαλονίκης και ένα από τα 
πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα 
αρχιτεκτονικής της 
Παλαιολόγιας περιόδου.

➲ Η επωνυμία του ναού, «Άγιοι 
Απόστολοι», είναι γνωστή από 
το19ο αιώνα και οφείλεται στη 
λαϊκή δοξασία περί κάλυψης του 
ναού με δώδεκα θόλους, που 
συμβολίζουν τους δώδεκα 
αποστόλους. 

➲ Μετά την Απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης από τον Ελληνικό 
Στρατό, με τις επίπονες 
προσπάθειες της Ελληνικής 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, και 
σταδιακά έως το 2002 
αποκαλύφτηκαν οι τοιχογραφίες 
και καθορίσθηκαν εξ' ολοκλήρου 
τα ψηφιδωτά του ναού 

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%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD


Λίγα λόγια για την Αρχιτεκτονική 

➲ Το μνημείο ανήκει στον τύπο των σύνθετων πεντάτρουλλων τετρακιόνιων σταυροειδών 
εγγεγραμμένων ναών με νάρθηκα και περίστωο με δύο παρεκκλήσια ανατολικά. 

➲ Τα πολλαπλά επίπεδα όπου αποτυπώνεται έντονα το σημείο του σταυρού, η πλινθόκτιστη 
ανωδομή, οι ραδινοί τρούλοι, οι πολύπλευρες κόγχες του ιερού βήματος, τα αψιδώματα, τα 
βαθμιδωτά τόξα, οι ημικιονίσκοι, τα δίλοβα παράθυρα και τα τρίβηλα ανοίγματα συντελούν στη 
δημιουργία ενός κομψού και ανάλαφρου συνόλου. Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος στην 
ανατολική πλευρά προσδίδει ζωγραφική όψη στο αρχιτεκτόνημα. 

➲ Αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως το τμήμα ενός πρόπυλου (πυλώνας), και καλλιτεχνικά στοιχεία , 
όπως η τοιχογραφία του ηγούμενου Παύλου να προσεύχεται γονατιστός  μπροστά από την 
ένθρονη Θεοτόκο στο υπέρθυρο της εισόδου προς τον κυρίως ναό και τέλος η θεματογραφία 
της εικονογράφησης της στοάς με θέματα από τον κύκλο της ζωής της Παναγίας  ενισχύουν την 
υπόθεση ότι ο ναός ήταν καθολικό μεγάλης βυζαντινής μονής, αφιερωμένης στη Θεοτόκο 
(ίσως  της Μονής της Θεοτόκου Γοργοεπηκόου).





3. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

➲  Είναι Ναός του 14ου αιώνα, 

καθολικό άγνωστης 
βυζαντινής μονής, με αρκετά 
αλλοιωμένη την αρχική του 
μορφή λόγω των πολλών 
επισκευών και προσθηκών

➲ Στη διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας έγινε τζαμί, με 
χαρακτηριστικό μιναρέ με δύο 
εξώστες.

➲ Ο ναός πήρε τη σημερινή του 
μορφή με αναστήλωση το 
1953



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ


 Εξωτερικά ο ναός των Ταξιαρχών, στα 
ορατά τμήματα της παλιάς τοιχοποιϊας του, 
παρουσιάζει τη γνωστή πλαστική 
διαμόρφωση των ναών της Θεσσαλονίκης 
του 14ου αιώνα (κτιστοί "κιονίσκοι", 
οδοντωτές ταινίες και διακοσμητικές 
πλινθόκτιστες ζώνες). Η αναστήλωση του 
ναού έγινε με πολλές μετατροπές και 
ξεκίνησε το 1953 , αφού αφαιρέθηκε το 
κονίαμα που είχε γεμίσει το εσωτερικό του 
ναού και αφού απομακρύνθηκε η τούρκικη 
ξύλινη οροφή.

 Σήμερα  ο ναός δίνει την εντύπωση 
"τρίκλιτης" ξυλόστεγης βασιλικής , όμως , 
θα πρέπει να ήταν αρχικά "μονόκλιτος" 
ναός με στοά σε σχήμα "Π" κατά τις τρεις 
διευθύνσεις (νότος, δύση, βορράς). Στη 
νότια πλευρά, όπου άλλοτε υπήρχε ανοικτή 
στεγασμένη στοά, προστέθηκε 
μεταγενέστερα ένα νέο "κλίτος" με σκοπό να 
διευρυνθεί ο εσωτερικός χώρος του ναού. 

http://gym-n-michan.thess.sch.gr/ekpaideytikoi/d_ergasies/vizantinoi_naoi/13o_taxiarxon/13.htm




ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

➲ Στο εσωτερικό του ναού σώζονται τοιχογραφίες, 
οι οποίες χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 
14ου αιώνα και θεωρούνται σύγχρονες με το 
ναό.

➲ Οι τοιχογραφίες έχουν ιστορική αξία και έχει 
διατυπωθεί η άποψη ότι πιθανώς να 
φιλοτεχνηθήκαν από τον περίφημο ζωγράφο 
της εποχής εκείνης Γεώργιο Καλλιέργη , αν και 
υπάρχουν ενστάσεις σε αυτήν την άποψη , 
επειδή εμφανίζουν κάποιες δομικές 
ασυμμετρίες.

➲ Από τις τοιχογραφίες ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
οι εξής δύο : 



1.ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
➲ η «Πεντηκοστή» στο αντίστοιχο 

δυτικό αέτωμα του ναού. Η 
τοιχογραφία έχει επίσης 
τριγωνική μορφή και κατά μήκος 
των πλευρών του τριγώνου, 
κλιμακωτά, φαίνονται οκτώ 
φωτοστέφανοι Απόστολοι, 
τέσσερις σε κάθε πλευρά. Οι 
υπόλοιποι τέσσερις Απόστολοι 
που λείπουν , μεταξύ αυτών οι 
κορυφαίοι των 
αποστόλων  Πέτρος και Παύλος , 
βρίσκονταν γύρω από την 
κορυφή του τριγώνου , αλλά 
έχουν καταστραφεί. Αυτό συνέβη, 
επειδή στο μέσον του τριγώνου- 
από την κορυφή ως την βάση 
-είχε ανοιχτεί από τους Τούρκους 
πέρασμα, το οποίο στη συνέχεια 
κτίστηκε με αποτέλεσμα την 
πλήρη καταστροφή αυτού του 
τμήματος , το οποίο πιθανώς στη 
βάση του περιελάμβανε και 
άλλες μορφές του κλήρου.



2.Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
       η «Ανάληψη του Χριστού» στο ανατολικό αέτωμα , 

πάνω από την κόγχη του ιερού . Η τοιχογραφία 
αυτή έχει μορφή τριγώνου. Στην κορυφή του 
τριγώνου φαίνεται ο Χριστός να κάθεται σε ουράνιο 
τόξο , το οποίο περιβάλλεται από ελλειψοειδή 
φωτεινό δίσκο που κρατούν δύο ιπτάμενοι άγγελοι. 
Πιο κάτω στη βάση του τριγώνου και στη μέση της 
διακρίνεται η Θεοτόκος με φωτοστέφανο σε στάση 
προσευχής ανάμεσα σε δύο δένδρα , τα οποία την 
χωρίζουν από τους δύο εκατέρωθεν αυτής 
φωτοστέφανους αγγέλους. Ο άγγελος που 
βρίσκεται προς τ’ αριστερά , όπως βλέπουμε την 
τοιχογραφία,  έχει την αριστερή φτερούγα προς το 
εμπρός του μέρος και η κεφαλή του είναι 
στραμμένη προς το δεξιό του  (δηλαδή προς τα 
αριστερά της τοιχογραφίας, όπως την βλέπουμε) 
και διακρίνεται μόνο η αριστερή του παρειά, καθώς 
απεθύνεται προς τον Απόστολο  Πέτρο και δύο 
ακόμη αποστόλους που φαίνονται κοντά του. Ο 
άγγελος που βρίσκεται προς το δεξιό μέρος της 
τοιχογραφίας κρατάει σκήπτρο στα χέρια του και 
στρέφει την κεφαλή του με διακρινόμενο όλο το 
πρόσωπό του προς τα αριστερά του και 
απευθύνεται προς τον Απόστολο Παύλο και ακόμη 
δύο αποστόλους που βρίσκονται κοντά του.  Στο 
βάθος της τοιχογραφίας διακρίνονται δένδρα 
ελαιών, ενώ υπεράνω και γύρω από τις μορφές 
διακρίνονται συμπιλήματα των ονομάτων τους. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρουσιάζονται 
μόνο έξι απόστολοι από τους δώδεκα που συνήθως 
υπάρχουν σε ανάλογες τοιχογραφίες ναών, 
προφανώς το γεγονός αυτό ήταν απόφαση του 
αγιογράφου για σχετικά πρόχειρη αξιοποίηση του 
συγκεκριμένου χώρου . 





Δημιουργική Γραφή: Θεάματα και 
Λαϊκές Διασκεδάσεις

      Στο Βυζάντιο υπήρχαν 179 εορτάσιμες μέρες. Από αυτές οι 101 ήταν μέρες των 
θεατρικών παραστάσεων ˙ κάτι παρόμοιο γινόταν και στη Θεσσαλονίκη. Ας 

μεταφερθούμε εκεί λοιπόν μέσω του 16χρονου γιου του Διοικητή της πλούσιας και 
ξακουστής Ροτόντας, Νικόλαο. “Πρέπει να απαγορεύσουμε την είσοδο στα θέατρα!”, 

έλεγε και ξανάλεγε ο πατέρας μου στον Ιερέα. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες τα ίδια. 
Απομακρύνθηκα από την πόρτα και κοίταξα προσεκτικά τριγύρω μου μήπως με είδε 
καμιά από τις κουτσομπόλες δούλες να κρυφακούω, πριν φύγω τρέχοντας για την 
πίσω αυλή. “Νικόλα!” ,άκουσα την γνώριμη φωνή του φίλου μου Πέτρου, πίσω από 
τους θάμνους. Έχουμε την ίδια ηλικία. Γιος του φούρναρη είναι. Καλό παιδί, αλλά ο 
πατέρας δε μ ’ αφήνει να κάνω παρέα μαζί του. Η μητέρα του ήταν θεατρίνα. Πόρνη 

δηλαδή. Οι θεατρίνες είναι κοπέλες που εμφανίζονται γυμνές στις θεατρικές 
παραστάσεις, αφού πρώτα έχουν περάσει από πολλά κρεβάτια. Κάποιες συνεχίζουν 

και τις δύο δουλειές, ενώ άλλες αφήνουν πίσω τους το παρελθόν και ξεκινούν μια 
αξιοπρεπή ζωή. Η Εκκλησία και η εξουσία, όμως, τις απεχθάνεται όπως και να ’χει. 

“Μου τα έφερες;” “Ναι. Ορίστε”, είπε ο νεαρός και μου έδωσε το καφέ κουτί. “Σε 
ευχαριστώ”, είπα και έτρεξα στα διαμερίσματά μου, ενώ ο Πέτρος εξαφανίστηκε στο 

σκοτάδι. Αφού έκλεισα την πόρτα του μεγάλου δωματίου μου, άνοιξα το κουτί. Ρούχα 
παλιά ,ξεθωριασμένα, σαν αυτά των χωρικών. Τα φόρεσα και πήδηξα από το 

παράθυρο. Κάθε βράδυ, κατά τη διάρκεια αυτών των εορτάσιμων ημερών, γίνεται αυτό. 
Ο Πέτρος μου φέρνει δικά του ρούχα και βγαίνω κρυφά, για να απολαύσω τις βραδινές 

γιορτινές εκδηλώσεις με κρασί, φαγητό, χορό κι ό,τι τραβά η καρδιά κάθε 
Θεσσαλονικιού. Αφού πλέον ήμουν έξω και ανάμεσα στον κόσμο που διασκέδαζε, 

έσκυψα το κεφάλι μου, για να μη με αναγνωρίσει κανείς και προχώρησα με γρήγορα 
βήματα προς τη συνοικία της Ροτόντας, λίγο πιο δίπλα από το μεγαλοπρεπές κτίσμα, 

άξιο σεβασμού. Εκεί που ένα από τα τρία θέατρα ψυχαγωγεί δεκάδες κατοίκους. 
Άνδρες και γυναίκες ξεχύνονται στη σκηνή. Σάτυροι, βοσκοί, νύμφες, μαινάδες. Όλοι, 

ντυμένοι με μεγαλοπρέπεια, εκτελούσαν χορευτικές φιγούρες ακόμα και σκηνές 
σεξουαλικών πράξεων. Όλοι χειροκροτούσαμε και ζητωκραυγάζαμε καθώς η 

παράσταση συνεχιζόταν. Ίσως, αν ο Αυτοκράτορας, οι Ιερείς και οι Διοικητές έβλεπαν 
το πόσο το θέατρο ψυχαγωγεί το λαό, να μη το μισούσαν τόσο. Και το χειρότερο είναι 

πως, όταν εγώ μεγαλώσω, θα πρέπει να κληθώ να λάβω αποφάσεις για να 
σταματήσουν όλα αυτά που μου αρέσουν. Και όντως αυτό έγινε. 



      Πλέον τοπικός Άρχοντας ήταν ο Νικόλαος. Η κατάσταση, όμως, δεν ήταν η 
ίδια. Στα θέατρα –ειδικά κατά την περίοδο των εικονομαχιών- σατίριζαν την 

Εκκλησία και τα Άγια πρόσωπα. Είχαν ισοπεδώσει τα πάντα και δεν 
υπήρχαν ίχνη σεβασμού, μονάχα κηλίδες ξεπεσμού και διαφθοράς, που 
στιγμάτιζαν όλο και περισσότερο το ήθος του λαού, ακόμα και ορισμένων 

καλόγερων και επισκόπων. Οι εκκλησιαστικοί ύμνοι συναδελφώθηκαν πια με 
τα τραγούδια του δρόμου. Εισήχθηκαν σκηνικές παραστάσεις στην Αγία 

Σοφία, που παίζονταν με γραπτές οδηγίες. “Δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω 
την κατάσταση”, έλεγα και ξανάλεγα στον φίλο μου Πέτρο, αφού δεν 

μπορούσα να εμπιστευτώ κανέναν από τους συμβούλους του πατέρα μου, 
ειδικά τώρα που είμαι σίγουρος πως ένας από αυτούς ευθύνεται για τη 
δολοφονία του. Αλλά ούτε και κάποιον από τους απεσταλμένους του 

Αυτοκράτορα, που ήρθαν φέρνοντας την επιστολή με τα παράπονα για τον 
ξεπεσμό του λαού και υποδείξεις για το πώς πρέπει να κυβερνώ. “Πάμε να 
ρωτήσουμε τον λαό!", πρότεινε ο Πέτρος. "Πάμε να κάνουμε ό,τι κάναμε, 

όταν ήμασταν πιτσιρίκια”, είπε και μου χαμογέλασε σα να παρακαλούσε να 
ακούσει το ναι από τα χείλη μου. Φορέσαμε τα ρούχα κάποιων δούλων, που 

φρόντιζαν τα άλογα, βγήκαμε έξω και αναμειχθήκαμε με τον κόσμο. Μας 
κερνούσαν ψωμί, μήλα, χωρίς καν να μας αναγνωρίσουν. Από κανέναν 

όμως δεν άκουσα παράπονα για τους τρόπους διασκέδασης. Ακόμα κι όταν 
ρωτούσαμε κάποιους τυχαία, δεν είχαν παράπονα για τα θέατρα ή τη 
μουσική, αλλά για… την εξουσία. “Περισσότερο ψωμί για όλους!" και 

"Φροντίδα για τις χήρες!”, ήταν τα λόγια των περισσότερων. Τώρα, ξέρω τι 
πρέπει να αλλάξω, παρά τις υποδείξεις του Αυτοκράτορα. Ξέρω τι απάντηση 

πρέπει να του γράψω. Ίσως τελικά η εξουσία ασκείται καλύτερα όταν 
υπάρχει περισσότερος νους και στόματα, γιατί δε χρειάζεται δύναμη για να 

είσαι αγαπητός ηγέτης˙ χρειάζονται πράξεις!



ΟΙ ENTYΠΩΣΕΙΣ ΜΑΣ
• Από την στιγμή που γραφτήκαμε στο πρόγραμμα, ξέραμε ότι τα μνημεία, που 

επρόκειτο να επισκεφτούμε λίγο πριν το τέλος του προγράμματος, θα μας 
συναρπάσουν, αλλά δεν περιμέναμε σε τόσο μεγάλο βαθμό.

• Τα επιβλητικά κτίσματα, σε συνδυασμό με τις καλοφροντισμένες αυλές τους, 
συμπλήρωναν εξαιρετικά την εικόνα που είχαμε σχηματίσει μέσα από τις εργασίες 
μας όλον αυτό τον καιρό.

• Είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουμε ένα από αυτά, καθώς, ένα προς ένα ήταν 
μοναδικό με τη δική του ιστορία. Οι τοιχογραφίες, ζωγραφισμένες με τόσο μεράκι 
και τέχνη, παρόλη την καταστροφή που έχουν υποστεί κατά την διάρκεια των 
χρόνων, κατάφεραν να ζωντανέψουν μπροστά στα μάτια μας ,αφήνοντάς μας να 
περιηγηθούμε ανάμεσα σε χρωματικούς συνδυασμούς και στιγμές του 
παρελθόντος.

• Τα αριστουργήματα αυτά είναι χαραγμένα ανεξίτηλα στην ιστορία του ελληνικού 
λαού  όπως επίσης και στην μνήμη των ανθρώπων που είχαν την τιμή να τα 
επισκεφτούν.

• Ίσως, αν σας πούμε πως ένα μέλος της ομάδας μας αποφάσισε από τώρα, στην 
ηλικία των 15 ετών, πως αν παντρευτεί, θα παντρευτεί  στον ναό του Αγίου 
Νικολάου του Ορφανού,  μπορέσετε να καταλάβετε πόσο  μέσα από αυτά τα 
μνημεία η Βυζαντινή ιστορία μας αγκαλιάζεται με το παρόν μας.



Η ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΤΑ Η ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΚΟΡΙΚΟΡΙTTΣΙΑ ΤΗΣΣΙΑ ΤΗΣ

Καπουλίτσα ΚατερίναΚαπουλίτσα Κατερίνα
Καραγκιοζίδου ΚατερίναΚαραγκιοζίδου Κατερίνα

Κακάτσιου ΕβελίναΚακάτσιου Εβελίνα
Μπόικου ΜένηΜπόικου Μένη

Χατζηευφραιμίδου ΒασιλικήΧατζηευφραιμίδου Βασιλική
Χόντου ΓεωργίαΧόντου Γεωργία

Παπαιαννου ΙωάνναΠαπαιαννου Ιωάννα



Ναός Προφήτη Ηλία Ναός Προφήτη Ηλία 
ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης

        Ο ναός του Προφήτη Ηλία αποτελεί σημαντικό μνημείο της Ο ναός του Προφήτη Ηλία αποτελεί σημαντικό μνημείο της 
Θεσσαλονίκης και ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα Θεσσαλονίκης και ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα 
ναοδομίας της ναοδομίας της Παλαιολόγειας περιόδουΠαλαιολόγειας περιόδου. Ο Ναός συμπεριλαμβάνεται . Ο Ναός συμπεριλαμβάνεται 
στα Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης ως στα Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης ως 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Ο Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Ο 
αρχιτεκτονικός του τύπος, τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος αρχιτεκτονικός του τύπος, τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος 
με πλάγιους χόρους, γνωστός ως με πλάγιους χόρους, γνωστός ως αθωνικόςαθωνικός ή  ή αγιορείτικοςαγιορείτικος  
χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για καθολικά μονών και είναι χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για καθολικά μονών και είναι 
μοναδικός στη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται στη σημερινή συμβολή των μοναδικός στη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται στη σημερινή συμβολή των 
οδών Ολυμπιάδος και Προφήτη Ηλία στην οδών Ολυμπιάδος και Προφήτη Ηλία στην Άνω ΠόληΆνω Πόλη, σε ένα φυσικό , σε ένα φυσικό 
ύψωμα που παλαιότερα έκανε το ναό να δεσπόζει στην πόλη, με τον ύψωμα που παλαιότερα έκανε το ναό να δεσπόζει στην πόλη, με τον 
επιβλητικό όγκο του και τον περίτεχνο τρούλο του, που τονίζονται με επιβλητικό όγκο του και τον περίτεχνο τρούλο του, που τονίζονται με 
κεραμοπλαστικό διάκοσμο κεραμοπλαστικό διάκοσμο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD


1.1. Αφιέρωση και ιστορίαΑφιέρωση και ιστορία
Αρχικά, ο ναός ταυτιζόταν από τους ερευνητές με το καθολικό της Νέας Μονής Αρχικά, ο ναός ταυτιζόταν από τους ερευνητές με το καθολικό της Νέας Μονής 

λόγω της θέσης του στην περιοχή όπου αναζητούνται τα βυζαντινά ανάκτορα που λόγω της θέσης του στην περιοχή όπου αναζητούνται τα βυζαντινά ανάκτορα που 
καήκαν το 1342 από τους Ζηλωτές. Η Νέα Μονή ιδρύθηκε μεταξύ των ετών 1360-καήκαν το 1342 από τους Ζηλωτές. Η Νέα Μονή ιδρύθηκε μεταξύ των ετών 1360-

1370 από το μοναχό Μακάριο Χούμνο και ήταν αφιερωμένη στην Παναγία. Η 1370 από το μοναχό Μακάριο Χούμνο και ήταν αφιερωμένη στην Παναγία. Η 
πρόσφατη όμως μελέτη τουρκικών πηγών δείχνει ότι μια τέτοια ταύτιση είναι πρόσφατη όμως μελέτη τουρκικών πηγών δείχνει ότι μια τέτοια ταύτιση είναι 

αδύνατη καθώς αναφέρεται ότι ο ναός μετατράπηκε σε τζαμί μετά το 1430 από τον αδύνατη καθώς αναφέρεται ότι ο ναός μετατράπηκε σε τζαμί μετά το 1430 από τον 
Badrali Mustafa πασά, ενώ η Νέα Μονή λειτούργησε τουλάχιστον ως το 1556. Το Badrali Mustafa πασά, ενώ η Νέα Μονή λειτούργησε τουλάχιστον ως το 1556. Το 

ότι δεν πρόκειται για το καθολικό της Νέας Μονής φαίνεται και από τις τοιχογραφίες ότι δεν πρόκειται για το καθολικό της Νέας Μονής φαίνεται και από τις τοιχογραφίες 
του νάρθηκα που μαρτυρούν ότι πρόκειται για ναό αφιερωμένο στο Χριστό και όχι του νάρθηκα που μαρτυρούν ότι πρόκειται για ναό αφιερωμένο στο Χριστό και όχι 

στην Παναγία] καθώς και από το γεγονός ότι ο αριθμός των 17 μοναχών που στην Παναγία] καθώς και από το γεγονός ότι ο αριθμός των 17 μοναχών που 
ορίστηκαν από το Μακάριο Χούμνιο για τη Νέα Μονή ήταν πολύ μικρός για έναν ορίστηκαν από το Μακάριο Χούμνιο για τη Νέα Μονή ήταν πολύ μικρός για έναν 

ναό με το μέγεθος του Προφήτη Ηλία.ναό με το μέγεθος του Προφήτη Ηλία.
Η αφιέρωση του στο βιβλικό προφήτη είναι πρόσφατη, καθώς η αρχική του Η αφιέρωση του στο βιβλικό προφήτη είναι πρόσφατη, καθώς η αρχική του 

ονομασία ξεχάστηκε στα πεντακόσια χρόνια της Τουρκοκρατίας, πράγμα που ονομασία ξεχάστηκε στα πεντακόσια χρόνια της Τουρκοκρατίας, πράγμα που 
άλλωστε συνέβη με αρκετούς βυζαντινούς ναούς της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με άλλωστε συνέβη με αρκετούς βυζαντινούς ναούς της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με 
μία άποψη, η σημερινή αφιέρωσή του οφείλεται σε παρετυμολογία του τουρκικού μία άποψη, η σημερινή αφιέρωσή του οφείλεται σε παρετυμολογία του τουρκικού 

ονόματος Sarayli τζαμί από τους χριστιανούς έτσι ώστε να βρεθεί κάποια σχέση με ονόματος Sarayli τζαμί από τους χριστιανούς έτσι ώστε να βρεθεί κάποια σχέση με 
τη λαϊκή ονομασία τη λαϊκή ονομασία αη-Λιάςαη-Λιάς. Σύμφωνα με μία άλλη άποψη το τουρκικό όνομα του . Σύμφωνα με μία άλλη άποψη το τουρκικό όνομα του 

τζαμιού θεωρήθηκε από τους ερευνητές Texier και Pullan ως παραφθορά του τζαμιού θεωρήθηκε από τους ερευνητές Texier και Pullan ως παραφθορά του 
ονόματος του προφήτη, καθώς ηχούσε πολύ κοντά στο ονόματος του προφήτη, καθώς ηχούσε πολύ κοντά στο Saint ElieSaint Elie..

Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, ο ναός αποδόθηκε εκ νέου στη Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, ο ναός αποδόθηκε εκ νέου στη 
χριστιανική λατρεία. Η σημερινή του μορφή είναι αποτέλεσμα αναστηλωτικών χριστιανική λατρεία. Η σημερινή του μορφή είναι αποτέλεσμα αναστηλωτικών 

εργασιών των ετών 1956-1961, κατα τις οποίες ανακατασκευάστηκαν το περίστωο, εργασιών των ετών 1956-1961, κατα τις οποίες ανακατασκευάστηκαν το περίστωο, 
οι τρούλοι του νάρθηκα και τα δυτικά παρεκκλήσια και αφαιρέθηκαν οι μεγάλες οι τρούλοι του νάρθηκα και τα δυτικά παρεκκλήσια και αφαιρέθηκαν οι μεγάλες 

τουρκικές προσθήκες.τουρκικές προσθήκες.



Εσωτερικός διάκοσμοςΕσωτερικός διάκοσμος  

      Από τη ζωγραφική διακόσμηση έχουν σωθεί λίγες Από τη ζωγραφική διακόσμηση έχουν σωθεί λίγες 
τοιχογραφίες στο νάρθηκα, στα παράθυρα των χορών, τοιχογραφίες στο νάρθηκα, στα παράθυρα των χορών, 
στα τυπικάρια, στο περίστωο και στα παρεκκλήσια. Η στα τυπικάρια, στο περίστωο και στα παρεκκλήσια. Η 
αποσπασματικότητα και η κακή διατήρησή τους αποσπασματικότητα και η κακή διατήρησή τους 
καθιστούν ανέφικτη μία συγκεκριμένη πρόταση καθιστούν ανέφικτη μία συγκεκριμένη πρόταση 
χρονολόγησής τους ενώ η ζωγραφική στα παρεκκλήσια χρονολόγησής τους ενώ η ζωγραφική στα παρεκκλήσια 
είναι μεταγενέστερη από εκείνη του νάρθηκα. Σώζονται είναι μεταγενέστερη από εκείνη του νάρθηκα. Σώζονται 
σκηνές από τη ζωή και τα θαύματα του Χριστού, καθώς σκηνές από τη ζωή και τα θαύματα του Χριστού, καθώς 
και μεμονωμένοι άγιοι.και μεμονωμένοι άγιοι.

      Εικάζεται από μελετητές της βυζαντινής τέχνης ότι οι Εικάζεται από μελετητές της βυζαντινής τέχνης ότι οι 
τοιχογραφίες του Προφήτη Ηλία επηρέασαν τοιχογραφίες του Προφήτη Ηλία επηρέασαν 
αποφασιστικά τις μεταγενέστερες τοιχογραφίες μερικών αποφασιστικά τις μεταγενέστερες τοιχογραφίες μερικών 
εκκλησιών της περιοχής της Morava στη Σερβία.εκκλησιών της περιοχής της Morava στη Σερβία.



Ο ΝΑΟΣ  ΣΗΜΕΡΑ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Profitis_Hlias,_Thessaloniki.JPG
http://www.google.gr/url?q=http://gym-n-michan.thess.sch.gr/ekpaideytikoi/d_ergasies/vizantinoi_naoi/12o_profhth%20hlia/12.htm&sa=U&ei=tag6U5zaN9Su7Aar4oGAAg&ved=0CDAQ9QEwAg&usg=AFQjCNGOMywN7dtxeCIiScBdMK-IH1a-Tg
http://www.google.gr/url?q=http://www.it.uom.gr/project/monuments/ilias.htm&sa=U&ei=tag6U5zaN9Su7Aar4oGAAg&ved=0CDQQ9QEwBA&usg=AFQjCNHRkY7ZcsL5f8rd3qjcuF_pAiwOow


ΝΑΟΣ     ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ     ΤΟΥ     ΣΩΤΗΡΟΣΝΑΟΣ     ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ     ΤΟΥ     ΣΩΤΗΡΟΣ
            Η ενορία του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (επί των οδών Δελφών και Η ενορία του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (επί των οδών Δελφών και 

Μιαούλη) αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες ενορίες της Θεσσαλονίκης. Είναι Μιαούλη) αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες ενορίες της Θεσσαλονίκης. Είναι 
όμως ταυτόχρονα και μία από τις νεότερες ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως όμως ταυτόχρονα και μία από τις νεότερες ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης. Δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των πολυπληθών κατοίκων, Θεσσαλονίκης. Δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των πολυπληθών κατοίκων, 
που έμεναν ουσιαστικά αποίμαντοι και ταλαιπωρούνταν προκει- μένου να καλύψουν που έμεναν ουσιαστικά αποίμαντοι και ταλαιπωρούνταν προκει- μένου να καλύψουν 
τις πνευματικές τους ανάγκες στις παρακείμενες ενορίες Αγίας Τριάδος και Αναλήψεως τις πνευματικές τους ανάγκες στις παρακείμενες ενορίες Αγίας Τριάδος και Αναλήψεως 
του Σωτήρος.του Σωτήρος.

            Η σύσταση της πρώτης Ερανικής Επιτροπής έγινε το 1969, τότε που σε πρώτη φάση Η σύσταση της πρώτης Ερανικής Επιτροπής έγινε το 1969, τότε που σε πρώτη φάση 
λειτούργησε ως ναός ο υπόγειος χώρος, κατακόμβη του σημερινού Ιερού Ναού. Τα λειτούργησε ως ναός ο υπόγειος χώρος, κατακόμβη του σημερινού Ιερού Ναού. Τα 
θυρανοίξια του Ναού τελέσθηκαν το 1984 και τα εγκαίνια στις 2 Νοεμβρίου του 1986 θυρανοίξια του Ναού τελέσθηκαν το 1984 και τα εγκαίνια στις 2 Νοεμβρίου του 1986 
από το μακαριστό Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρό Παντελεήμονα τον Β’ .από το μακαριστό Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρό Παντελεήμονα τον Β’ .

            Η ταχύτητα ανέγερσης και αποπεράτωσης του Ιερού Ναού, που αποτελεί σήμερα το Η ταχύτητα ανέγερσης και αποπεράτωσης του Ιερού Ναού, που αποτελεί σήμερα το 
κόσμημα της περιοχής, οφείλεται στις άοκνες προσπάθειες των υπευθύνων και κόσμημα της περιοχής, οφείλεται στις άοκνες προσπάθειες των υπευθύνων και 
ιδιαιτέρως στον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτη π. Σεραφείμ Ζώγκα και στο ιδιαιτέρως στον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτη π. Σεραφείμ Ζώγκα και στο 
εντυπωσιακό ενδιαφέρον και τη συγκινητική προσφορά των ευσεβών πιστών της εντυπωσιακό ενδιαφέρον και τη συγκινητική προσφορά των ευσεβών πιστών της 
ενορίας.ενορίας.

            Ο Ιερός Ναός κατέστη ενοριακός με το υπ’ αριθμόν 201/3-5-88 ιδρυτικό προεδρικό Ο Ιερός Ναός κατέστη ενοριακός με το υπ’ αριθμόν 201/3-5-88 ιδρυτικό προεδρικό 
διάταγμα, που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 87/9-5-88 τεύχος πρώτο φύλλο της διάταγμα, που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 87/9-5-88 τεύχος πρώτο φύλλο της 
Ελληνικής Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.). Με το υπ’ αριθμόν 116/15-11-2010  προεδρικό Ελληνικής Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.). Με το υπ’ αριθμόν 116/15-11-2010  προεδρικό 
διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 197/ 22-11-2010 τεύχος πρώτο της διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 197/ 22-11-2010 τεύχος πρώτο της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) απαλείφεται η δεύτερη ονομασία του Ναού Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) απαλείφεται η δεύτερη ονομασία του Ναού 
(Μεταμορφώσεως και Γεννήνεως) και διατηρείται η ονομασία (Μεταμορφώσεως και Γεννήνεως) και διατηρείται η ονομασία Μεταμορφώσεως του Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος, Σωτήρος, στην οποία είναι αφιερωμένος ο Ναός από τα εγκαίνια. Πανηγυρίζει κάθε στην οποία είναι αφιερωμένος ο Ναός από τα εγκαίνια. Πανηγυρίζει κάθε 
χρόνο κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 6 Αυγούστου.χρόνο κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 6 Αυγούστου.

            Από το Μάρτιο 1993 στον Ιερό Ναό φυλάσσεται ως κειμήλιο αντίγραφο της ιεράς Από το Μάρτιο 1993 στον Ιερό Ναό φυλάσσεται ως κειμήλιο αντίγραφο της ιεράς 
εικόνας της Θεοτόκου «Άξιον Εστί» σε ειδικό προσκυνητάρι – μπαίνοντας αριστερά – εικόνας της Θεοτόκου «Άξιον Εστί» σε ειδικό προσκυνητάρι – μπαίνοντας αριστερά – 
προς ευλογία των πιστών, που προσέρχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για να προς ευλογία των πιστών, που προσέρχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για να 
προσκυνήσουν τη χάρη Της.προσκυνήσουν τη χάρη Της.

            Η επίσκεψη και παραμονή του Τιμίου Σταυρού το Σεπτέμβριο του 2010 από τα Η επίσκεψη και παραμονή του Τιμίου Σταυρού το Σεπτέμβριο του 2010 από τα 
Ιεροσόλυμα αποτέλεσε για την ενορία και τη Θεσσαλονίκη εν γένει μία ξεχωριστή και Ιεροσόλυμα αποτέλεσε για την ενορία και τη Θεσσαλονίκη εν γένει μία ξεχωριστή και 
ιδιαίτερη ευλογία προς τους ευσεβείς ενορίτες και προσκυνητές.ιδιαίτερη ευλογία προς τους ευσεβείς ενορίτες και προσκυνητές.

            Η ταχύτητα ανέγερσης και αποπεράτωσης του Ιερού Ναού, που αποτελεί σήμερα το Η ταχύτητα ανέγερσης και αποπεράτωσης του Ιερού Ναού, που αποτελεί σήμερα το 
κόσμημα της περιοχής, οφείλεται στις άοκνες προσπάθειες των υπευθύνων και κόσμημα της περιοχής, οφείλεται στις άοκνες προσπάθειες των υπευθύνων και 
ιδιαιτέρως στον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτη π. Σεραφείμ Ζώγκα και στο ιδιαιτέρως στον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτη π. Σεραφείμ Ζώγκα και στο 
εντυπωσιακό ενδιαφέρον και τη συγκινητική προσφορά των ευσεβών πιστών της εντυπωσιακό ενδιαφέρον και τη συγκινητική προσφορά των ευσεβών πιστών της 
ενορίας.ενορίας.



            Ο Ιερός Ναός κατέστη ενοριακός με το υπ’ αριθμόν 201/3-5-88 ιδρυτικό προεδρικό Ο Ιερός Ναός κατέστη ενοριακός με το υπ’ αριθμόν 201/3-5-88 ιδρυτικό προεδρικό 
διάταγμα, που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 87/9-5-88 τεύχος πρώτο φύλλο της διάταγμα, που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 87/9-5-88 τεύχος πρώτο φύλλο της 
Ελληνικής Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.). Με το υπ’ αριθμόν 116/15-11-2010  προεδρικό Ελληνικής Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.). Με το υπ’ αριθμόν 116/15-11-2010  προεδρικό 
διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 197/ 22-11-2010 τεύχος πρώτο της διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 197/ 22-11-2010 τεύχος πρώτο της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) απαλείφεται η δεύτερη ονομασία του Ναού Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) απαλείφεται η δεύτερη ονομασία του Ναού 
(Μεταμορφώσεως και Γεννήνεως) και διατηρείται η ονομασία (Μεταμορφώσεως και Γεννήνεως) και διατηρείται η ονομασία Μεταμορφώσεως του Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος, Σωτήρος, στην οποία είναι αφιερωμένος ο Ναός από τα εγκαίνια. Πανηγυρίζει κάθε στην οποία είναι αφιερωμένος ο Ναός από τα εγκαίνια. Πανηγυρίζει κάθε 
χρόνο κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 6 Αυγούστου.χρόνο κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 6 Αυγούστου.

            Από το Μάρτιο 1993 στον Ιερό Ναό φυλάσσεται ως κειμήλιο αντίγραφο της ιεράς εικόνας Από το Μάρτιο 1993 στον Ιερό Ναό φυλάσσεται ως κειμήλιο αντίγραφο της ιεράς εικόνας 
της Θεοτόκου «Άξιον Εστί» σε ειδικό προσκυνητάρι – μπαίνοντας αριστερά – προς της Θεοτόκου «Άξιον Εστί» σε ειδικό προσκυνητάρι – μπαίνοντας αριστερά – προς 
ευλογία των πιστών, που προσέρχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για να ευλογία των πιστών, που προσέρχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για να 
προσκυνήσουν τη χάρη Της.προσκυνήσουν τη χάρη Της.

            Η επίσκεψη και παραμονή του Τιμίου Σταυρού το Σεπτέμβριο του 2010 από τα Η επίσκεψη και παραμονή του Τιμίου Σταυρού το Σεπτέμβριο του 2010 από τα 
Ιεροσόλυμα αποτέλεσε για την ενορία και τη Θεσσαλονίκη εν γένει μία ξεχωριστή και Ιεροσόλυμα αποτέλεσε για την ενορία και τη Θεσσαλονίκη εν γένει μία ξεχωριστή και 
ιδιαίτερη ευλογία προς τους ευσεβείς ενορίτες και προσκυνητές.ιδιαίτερη ευλογία προς τους ευσεβείς ενορίτες και προσκυνητές.  

            Η ταχύτητα ανέγερσης και αποπεράτωσης του Ιερού Ναού, που αποτελεί σήμερα το Η ταχύτητα ανέγερσης και αποπεράτωσης του Ιερού Ναού, που αποτελεί σήμερα το 
κόσμημα της περιοχής, οφείλεται στις άοκνες προσπάθειες των υπευθύνων και κόσμημα της περιοχής, οφείλεται στις άοκνες προσπάθειες των υπευθύνων και 
ιδιαιτέρως στον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτη π. Σεραφείμ Ζώγκα και στο ιδιαιτέρως στον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αρχιμανδρίτη π. Σεραφείμ Ζώγκα και στο 
εντυπωσιακό ενδιαφέρον και τη συγκινητική προσφορά των ευσεβών πιστών της εντυπωσιακό ενδιαφέρον και τη συγκινητική προσφορά των ευσεβών πιστών της 
ενορίας.ενορίας.

            Ο Ιερός Ναός κατέστη ενοριακός με το υπ’ αριθμόν 201/3-5-88 ιδρυτικό προεδρικό Ο Ιερός Ναός κατέστη ενοριακός με το υπ’ αριθμόν 201/3-5-88 ιδρυτικό προεδρικό 
διάταγμα, που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 87/9-5-88 τεύχος πρώτο φύλλο της διάταγμα, που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 87/9-5-88 τεύχος πρώτο φύλλο της 
Ελληνικής Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.). Με το υπ’ αριθμόν 116/15-11-2010  προεδρικό Ελληνικής Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.). Με το υπ’ αριθμόν 116/15-11-2010  προεδρικό 
διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 197/ 22-11-2010 τεύχος πρώτο της διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 197/ 22-11-2010 τεύχος πρώτο της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) απαλείφεται η δεύτερη ονομασία του Ναού Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) απαλείφεται η δεύτερη ονομασία του Ναού 
(Μεταμορφώσεως και Γεννήνεως) και διατηρείται η ονομασία (Μεταμορφώσεως και Γεννήνεως) και διατηρείται η ονομασία Μεταμορφώσεως του Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος, Σωτήρος, στην οποία είναι αφιερωμένος ο Ναός από τα εγκαίνια. Πανηγυρίζει κάθε στην οποία είναι αφιερωμένος ο Ναός από τα εγκαίνια. Πανηγυρίζει κάθε 
χρόνο κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 6 Αυγούστου.χρόνο κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 6 Αυγούστου.

              Από το Μάρτιο 1993 στον Ιερό Ναό φυλάσσεται ως κειμήλιο αντίγραφο της ιεράς εικόνας Από το Μάρτιο 1993 στον Ιερό Ναό φυλάσσεται ως κειμήλιο αντίγραφο της ιεράς εικόνας 
της Θεοτόκου «Άξιον Εστί» σε ειδικό προσκυνητάρι – μπαίνοντας αριστερά – προς της Θεοτόκου «Άξιον Εστί» σε ειδικό προσκυνητάρι – μπαίνοντας αριστερά – προς 
ευλογία των πιστών, που προσέρχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για να ευλογία των πιστών, που προσέρχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για να 
προσκυνήσουν τη χάρη Της.προσκυνήσουν τη χάρη Της.

            Η επίσκεψη και παραμονή του Τιμίου Σταυρού το Σεπτέμβριο του 2010 από τα Η επίσκεψη και παραμονή του Τιμίου Σταυρού το Σεπτέμβριο του 2010 από τα 
Ιεροσόλυμα αποτέλεσε για την ενορία και τη Θεσσαλονίκη εν γένει μία ξεχωριστή και Ιεροσόλυμα αποτέλεσε για την ενορία και τη Θεσσαλονίκη εν γένει μία ξεχωριστή και 
ιδιαίτερη ευλογία προς τους ευσεβείς ενορίτες και προσκυνητές.ιδιαίτερη ευλογία προς τους ευσεβείς ενορίτες και προσκυνητές.



ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ 
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

        Θεσσαλονίκη. Πόλη το  ποστόλου τ ν θν ν Παύλου καί το  ῦ ἀ ῶ ἐ ῶ ῦΘεσσαλονίκη. Πόλη το  ποστόλου τ ν θν ν Παύλου καί το  ῦ ἀ ῶ ἐ ῶ ῦ
γίου Δημητρίου. Πόλη πού κάθε στενό της δηγε  καί σέ μιά ἁ ὁ ῖγίου Δημητρίου. Πόλη πού κάθε στενό της δηγε  καί σέ μιά ἁ ὁ ῖ
κκλησία, που τό φ ς τ ν κερι ν σήμερα νώνεται μέ τίς ἐ ὅ ῶ ῶ ῶ ἑκκλησία, που τό φ ς τ ν κερι ν σήμερα νώνεται μέ τίς ἐ ὅ ῶ ῶ ῶ ἑ

προσευχές τ ν πρώτων χριστιαν ν, στούς ποίους  ῶ ῶ ὁ ὁπροσευχές τ ν πρώτων χριστιαν ν, στούς ποίους  ῶ ῶ ὁ ὁ
πόστολος Πα λος γράφει· « φ  μ ν γάρ ξήχηται  λόγος ἀ ῦ ἀ ᾿ ὑ ῶ ἐ ὁπόστολος Πα λος γράφει· « φ  μ ν γάρ ξήχηται  λόγος ἀ ῦ ἀ ᾿ ὑ ῶ ἐ ὁ

το  Κυρίου· ο  μόνον ν τ  Μακεδονί  καί ν τ  χαΐ , λλά καί ῦ ὐ ἐ ῇ ᾳ ἐ ῇ Ἀ ᾳ ἀτο  Κυρίου· ο  μόνον ν τ  Μακεδονί  καί ν τ  χαΐ , λλά καί ῦ ὐ ἐ ῇ ᾳ ἐ ῇ Ἀ ᾳ ἀ
ν παντί τόπ   πίστις μ ν  πρός τόν Θεόν ξελήλυθεν, ἐ ῳ ἡ ὑ ῶ ἡ ἐν παντί τόπ   πίστις μ ν  πρός τόν Θεόν ξελήλυθεν, ἐ ῳ ἡ ὑ ῶ ἡ ἐ
στε μή χρείαν μ ς χειν λαλε ν τι» (Α' Θε 1,8).ὥ ἡ ᾶ ἔ ῖστε μή χρείαν μ ς χειν λαλε ν τι» (Α' Θε 1,8).ὥ ἡ ᾶ ἔ ῖ

 Στή Θεσσαλονίκη, τήν πόλη τ ν γίων, ψηλά στήν νω πόλη, ῶ ἁ Ἄ Στή Θεσσαλονίκη, τήν πόλη τ ν γίων, ψηλά στήν νω πόλη, ῶ ἁ Ἄ
κάτω π  τά τείχη, πό τόν 14ο α ώνα ρθώνεται μία κκλησία ἀ ᾿ ἀ ἰ ὀ ἐκάτω π  τά τείχη, πό τόν 14ο α ώνα ρθώνεται μία κκλησία ἀ ᾿ ἀ ἰ ὀ ἐ
μικρή καί ταπεινή. Α νες τώρα δέν παύει νά φιλοξενε  κάθε ἰῶ ῖμικρή καί ταπεινή. Α νες τώρα δέν παύει νά φιλοξενε  κάθε ἰῶ ῖ

μαρτωλή ψυχή, πού δέεται γιά τή σωτηρία της καί νά κούει τίς ἁ ἀμαρτωλή ψυχή, πού δέεται γιά τή σωτηρία της καί νά κούει τίς ἁ ἀ
προσευχές τ ν παιδι ν της.ῶ ῶπροσευχές τ ν παιδι ν της.ῶ ῶ



            ς φρούριο ρθοδοξίας δεσπόζει  .ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχ ν, νά Ὡ Ὀ ὁ ἱ ῶς φρούριο ρθοδοξίας δεσπόζει  .ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχ ν, νά Ὡ Ὀ ὁ ἱ ῶ
μαρτυρε  τή ζωντανή παρουσία τ ς κκλησίας στούς α νες.ῖ ῆ Ἐ ἰῶμαρτυρε  τή ζωντανή παρουσία τ ς κκλησίας στούς α νες.ῖ ῆ Ἐ ἰῶ
 Λίγες πληροφορίες γιά τήν στορία το  ναο  χουν σωθε .  νομασία ἱ ῦ ῦ ἔ ῖ Ἡ ὀ Λίγες πληροφορίες γιά τήν στορία το  ναο  χουν σωθε .  νομασία ἱ ῦ ῦ ἔ ῖ Ἡ ὀ
του κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ε ναι γνωστη. Παλιότερα ἶ ἄτου κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ε ναι γνωστη. Παλιότερα ἶ ἄ
διατυπώθηκε  ποψη τι πρόκειται γιά τό ναό τ ν γίων σωμάτων, ἡ ἄ ὅ ῶ ἁ Ἀδιατυπώθηκε  ποψη τι πρόκειται γιά τό ναό τ ν γίων σωμάτων, ἡ ἄ ὅ ῶ ἁ Ἀ
πού ναφέρεται κατά τούς χρόνους κείνους στή βιβλιογραφία, μως ἀ ἐ ὅπού ναφέρεται κατά τούς χρόνους κείνους στή βιβλιογραφία, μως ἀ ἐ ὅ
τελικά  ποψη α τή δέν γινε ποδεκτή. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ἡ ἄ ὐ ἔ ἀτελικά  ποψη α τή δέν γινε ποδεκτή. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ἡ ἄ ὐ ἔ ἀ
πού διασώθηκε πό τό λαό, τό βυζαντινό νομα το  ναο  ταν ἀ ὄ ῦ ῦ ἦπού διασώθηκε πό τό λαό, τό βυζαντινό νομα το  ναο  ταν ἀ ὄ ῦ ῦ ἦ
«Ταξιάρχες» (ναός φιερωμένος στούς ρχαγγέλους Μιχαήλ καί ἀ ἀ«Ταξιάρχες» (ναός φιερωμένος στούς ρχαγγέλους Μιχαήλ καί ἀ ἀ
Γαβριήλ).Γαβριήλ).
 ρθαν μως τά δύσκολα χρόνια τ ς τουρκοκρατίας στή Ἦ ὅ ῆ ρθαν μως τά δύσκολα χρόνια τ ς τουρκοκρατίας στή Ἦ ὅ ῆ
«συμβασιλεύουσα» καί  ναός τ ν Ταξιαρχ ν μετατράπηκε πό τόν ὁ ῶ ῶ ἀ«συμβασιλεύουσα» καί  ναός τ ν Ταξιαρχ ν μετατράπηκε πό τόν ὁ ῶ ῶ ἀ
Giazi Huseyin Bey σέ τζαμί μέ τό νομα iki Serife  iki Serifeli (τζαμί τ ν ὄ ἤ ῶGiazi Huseyin Bey σέ τζαμί μέ τό νομα iki Serife  iki Serifeli (τζαμί τ ν ὄ ἤ ῶ
δύο ξωστ ν), νομασία πού φειλόταν στούς δύο ξ στες το  μιναρέ ἐ ῶ ὀ ὀ ἐ ῶ ῦδύο ξωστ ν), νομασία πού φειλόταν στούς δύο ξ στες το  μιναρέ ἐ ῶ ὀ ὀ ἐ ῶ ῦ
το  τζαμιο . Κατά τή ντόπια παράδοση ο  δύο α τοί ξ στες ῦ ῦ ἱ ὐ ἐ ῶτο  τζαμιο . Κατά τή ντόπια παράδοση ο  δύο α τοί ξ στες ῦ ῦ ἱ ὐ ἐ ῶ
συμβόλιζαν τούς δύο ρχαγγέλους.ἀσυμβόλιζαν τούς δύο ρχαγγέλους.ἀ
 Τήν νομασία α τή διατήρησε  ναός ς τήν πελευθέρωση, στά ὀ ὐ ὁ ὥ ἀ Τήν νομασία α τή διατήρησε  ναός ς τήν πελευθέρωση, στά ὀ ὐ ὁ ὥ ἀ
1912, πότε τό τζαμί γινε πάλι χριστιανική κκλησία φιερωμένη στούς ὁ ἔ ἐ ἀ1912, πότε τό τζαμί γινε πάλι χριστιανική κκλησία φιερωμένη στούς ὁ ἔ ἐ ἀ
Ταξιάρχες, Μιχαήλ καί Γαβριήλ.Ταξιάρχες, Μιχαήλ καί Γαβριήλ.



            Σήμερα ε ναι δύσκολο νά ναγνωριστε   ρχικός ναός, στερα πό τίς ἶ ἀ ῖ ὁ ἀ ὕ ἀΣήμερα ε ναι δύσκολο νά ναγνωριστε   ρχικός ναός, στερα πό τίς ἶ ἀ ῖ ὁ ἀ ὕ ἀ
ναγκα ες πισκευές καί προσθ κες πού γιναν στό πέρασμα τ ν α ώνων. ἀ ῖ ἐ ῆ ἔ ῶ ἰναγκα ες πισκευές καί προσθ κες πού γιναν στό πέρασμα τ ν α ώνων. ἀ ῖ ἐ ῆ ἔ ῶ ἰ

Πρόκειται γιά μονόχωρη μικρή βασιλική, που  κεντρικός χ ρος ὅ ὁ ῶΠρόκειται γιά μονόχωρη μικρή βασιλική, που  κεντρικός χ ρος ὅ ὁ ῶ
περικλειόταν στίς τρε ς πλευρές του πό στοά σέ σχ μα «π». Τά δύο σκέλη ῖ ἀ ῆπερικλειόταν στίς τρε ς πλευρές του πό στοά σέ σχ μα «π». Τά δύο σκέλη ῖ ἀ ῆ
κατέληγαν νατολικά σέ δύο παρεκκλήσια μέ θολωτή στέγαση δεξιά κι ἀκατέληγαν νατολικά σέ δύο παρεκκλήσια μέ θολωτή στέγαση δεξιά κι ἀ

ριστερά πό τό ερό β μα καί πικοινωνο σαν μέ τόν πόλοιπο χ ρο μέ ἀ ἀ ἱ ῆ ἐ ῦ ὑ ῶριστερά πό τό ερό β μα καί πικοινωνο σαν μέ τόν πόλοιπο χ ρο μέ ἀ ἀ ἱ ῆ ἐ ῦ ὑ ῶ
νοίγματα. Α τά τά δύο παρεκκλήσια χρησίμευαν ς «πρόθεση» (βόρεια) ἀ ὐ ὡνοίγματα. Α τά τά δύο παρεκκλήσια χρησίμευαν ς «πρόθεση» (βόρεια) ἀ ὐ ὡ

καί ς «διακονικό» (νότια).ὡκαί ς «διακονικό» (νότια).ὡ
 κε νο μως πού ξεχωρίζει σ  α τήν τήν παλξη τ ς ρθοδοξίας ε ναι  Ἐ ῖ ὅ ᾿ ὐ ἔ ῆ Ὀ ἶ ἡ κε νο μως πού ξεχωρίζει σ  α τήν τήν παλξη τ ς ρθοδοξίας ε ναι  Ἐ ῖ ὅ ᾿ ὐ ἔ ῆ Ὀ ἶ ἡ
κρύπτη, πού πάρχει στό κάτω μέρος το  ναο . Δεξιά καί ριστερά κατά ὑ ῦ ῦ ἀκρύπτη, πού πάρχει στό κάτω μέρος το  ναο . Δεξιά καί ριστερά κατά ὑ ῦ ῦ ἀ
μ κος τ ς κρύπτης νοίγονται διαδοχικά χωνευτές σαρκοφάγοι. πως ῆ ῆ ἀ Ὅμ κος τ ς κρύπτης νοίγονται διαδοχικά χωνευτές σαρκοφάγοι. πως ῆ ῆ ἀ Ὅ
καταλήγουν ο  μελετητές, ο  σαρκοφάγοι χρησίμευαν γιά τήν ταφή ἱ ἱκαταλήγουν ο  μελετητές, ο  σαρκοφάγοι χρησίμευαν γιά τήν ταφή ἱ ἱ
χριστιαν ν, καί μάλιστα γιά τήν ταφή τ ν μοναχ ν τ ς μον ς, καθώς  ῶ ῶ ῶ ῆ ῆ ὁχριστιαν ν, καί μάλιστα γιά τήν ταφή τ ν μοναχ ν τ ς μον ς, καθώς  ῶ ῶ ῶ ῆ ῆ ὁ
σημερινός ναός τ ν Ταξιαρχ ν φαίνεται νά ταν κατά τούς βυζαντινούς ῶ ῶ ἦσημερινός ναός τ ν Ταξιαρχ ν φαίνεται νά ταν κατά τούς βυζαντινούς ῶ ῶ ἦ
χρόνους καθολικό κάποιας μον ς, τό νομα τ ς ποίας δέν σώζεται.ῆ ὄ ῆ ὁχρόνους καθολικό κάποιας μον ς, τό νομα τ ς ποίας δέν σώζεται.ῆ ὄ ῆ ὁ
 Σώζεται μως  κρύπτη καί  ναός μέ τό καμπαναριό, πού χρόνια λόκληρα ὅ ἡ ὁ ὁ Σώζεται μως  κρύπτη καί  ναός μέ τό καμπαναριό, πού χρόνια λόκληρα ὅ ἡ ὁ ὁ
δέν σταματ  νά καλε  τούς πιστούς στή θεϊκή καταφυγή. Στήν λιστική ποχή ᾶ ῖ ὑ ἐδέν σταματ  νά καλε  τούς πιστούς στή θεϊκή καταφυγή. Στήν λιστική ποχή ᾶ ῖ ὑ ἐ
μας κραυγάζει στόν κάθε διαβάτη  ε λαβ  προσκυνητή· «Ζ  Κύριος». ἤ ὐ ῆ ῇμας κραυγάζει στόν κάθε διαβάτη  ε λαβ  προσκυνητή· «Ζ  Κύριος». ἤ ὐ ῆ ῇ
Στέκει  ναός τ ν Ταξιαρχ ν στήν νω πόλη, κάτω π  τά τείχη, τοιμος νά ὁ ῶ ῶ Ἄ ἀ ᾿ ἕΣτέκει  ναός τ ν Ταξιαρχ ν στήν νω πόλη, κάτω π  τά τείχη, τοιμος νά ὁ ῶ ῶ Ἄ ἀ ᾿ ἕ
ξεδιψάσει κάθε διψασμένη ψυχή πού θά πάει κοντά του, νά τήν δηγήσει στή ὁξεδιψάσει κάθε διψασμένη ψυχή πού θά πάει κοντά του, νά τήν δηγήσει στή ὁ
λύτρωση.λύτρωση.
 πό δ  ο  « ρχιστράτηγοι τ ν ο ρανίων στρατι ν» φρουρο ν τήν πόλη Ἀ ἐ ῶ ἱ ἀ ῶ ὐ ῶ ῦ πό δ  ο  « ρχιστράτηγοι τ ν ο ρανίων στρατι ν» φρουρο ν τήν πόλη Ἀ ἐ ῶ ἱ ἀ ῶ ὐ ῶ ῦ
το  Δημητρίου καί σκεπάζουν προστατευτικά τά παιδιά το  Θεο  καί λους ῦ ῦ ῦ ὅτο  Δημητρίου καί σκεπάζουν προστατευτικά τά παιδιά το  Θεο  καί λους ῦ ῦ ῦ ὅ

σους μέ πίστη καταφεύγουν στή βοήθειά τους, προσπίπτοντες καί βο ντες· ὅ ῶσους μέ πίστη καταφεύγουν στή βοήθειά τους, προσπίπτοντες καί βο ντες· ὅ ῶ
« κ τ ν κινδύνων λυτρώσασθε μ ς ς Ταξιάρχαι τ ν νω Δυνάμεων».ἐ ῶ ἡ ᾶ ὡ ῶ ἄ« κ τ ν κινδύνων λυτρώσασθε μ ς ς Ταξιάρχαι τ ν νω Δυνάμεων».ἐ ῶ ἡ ᾶ ὡ ῶ ἄ



http://www.google.gr/url?q=http://agiosmarkos-kofos.blogspot.com/2012/05/blog-post_4154.html&sa=U&ei=Hq06U_ufM4zb7AbWsICwBQ&ved=0CCwQ9QEwAA&usg=AFQjCNHari2Z0s-BV53jtKM-nzOtJxq9wg


Επίσκεψη στη θεσ/νικη
 Ο Ιγνάτιος, φίλος από τα παιδικά μου χρόνια και έμπορος φτασμένος, ήρθε στη Θεσ/νίκη καλεσμένος μας, για να 

τον ξεναγήσω στην ακμαία πόλη μου και να παρευρεθεί στο γάμο μου με τη Θεοκτίστη πλούσια αστή της 
Κων/πολης.

 Είχε ακούσει για τα θεάματα της Θεσ/νίκης αλλά η φήμη της την αδικούσε.  Μια μεγάλη γιορτή διαδραματιζόταν 
μέρα – νύχτα στην πόλη.  Θεατρίνοι, γελωτοποιοί, ακροβάτες διασκέδαζαν τους περαστικούς.  Ο Ιγνάτιος δεν 
πίστευε στα μάτια του.  Όταν μάλιστα επισκεφτήκαμε το θέατρο ενθουσιάστηκε με την τολμηρή παράσταση.  Οι 
θεατρίνες ήταν τόσο σαγηνευτικές που ξεμυαλίστηκε.  Ξέχασε ότι τον περίμενε η Ειρήνη και τα πέντε παιδιά του 
στη Βέροια.

 Την άλλη μέρα ξαναπήγαμε στο θέατρο.  Αυτή τη φορά το θέμα της παράστασης ήταν η μοιχεία.  Σημαδιακό θα 
έλεγα, αφού ο Ιγνάτιος ερωτεύτηκε σφόδρα τη Θεοδότη μια ηθοποιό αμφιβόλου ηθικής.

 Για να τον αποσπάσω από τα θέλγητρά της τον πήγα σε πιο συντηρητικά θεάματα, σε ελαφριές παρωδίες των 
θρησκευτικών τελετών.  Την Κυριακή στην Εκκλησία ο Ιγνάτιος εξομολογήθηκε και ομολόγησε τις πομπές του και 
πήρες άφεση αμαρτιών.

 Από εκεί και μετά όσο καιρό παρέμεινε στη Θεσ/νίκη επισκεπτόμασταν μόνο τους ιερούς ναούς που τον 
θάμπωσαν με τη χλιδή, τα πανάκριβα σκεύη, τις συγκινησιακά φορτισμένες θρησκευτικές ακολουθίες.

 Ο φίλος μου ήρθε την Άνοιξη στην πόλη, και έφυγε το Χειμώνα.  Πρόλαβε να γίνει κοινωνός, και των 
υπέρλαμπρων γιορτών.  Χοροί, πανηγύρια, συμμετοχή αρχιθαλαμηπόλων και λογαθετών ήταν τα χαρακτηριστικά 
των γιορτών.  Κυρίως στη γιορτή του Αγ. Ιωάννη επικρατούσε πανδαιμόνιο.  Συγκεντρωθήκαμε στο σπίτι όπου ο 
Ιγνάτιος γνώρισε τη μέλλουσα σύζυγο μου.  Το μυστήριο του γάμου τελέστηκε το Φθινόπωρο μέσα σε ξέφρενους 
ρυθμούς, άφθονο κρασί, και χορό μέχρι πρωίας.  Τα τραγούδια έδιναν και έπαιρναν και στη χαρά μας συμμετείχε 
ο άγρυπνος θίασος της πόλης: οι μίμοι, οι θεατρίνοι, και οι γελωτοποιοί.

 Μετά από τρεις ημέρες αναχώρησε ο και ο Ιγνάτιος για την πόλη του ενθουσιασμένος από την παραμονή του στη 
Θεσ/νίκη και μετανιωμένος για τα παραστρατήματα του και πλήρως ανανεωμένος.



ΚΕΡΑΥΝΟΙ 
ΤΟΥ 

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ



     ΟΜΑΔΑ
Δομνίνα Πετκάνη
Μαρία Σουμελίδου
Έιρήνη Νάνου
Μαρία Κούλη
Μιχαέλα Ζωγράφου



Ναός του Αγίου Παντελεήμονος 
Θεσσαλονίκης!



Βορειοανατολικά της καμάρας είναι ο ναός του 
Αγίου Παντελεήμονα. Το όνομα είναι 
μεταγενέστερης προέλευσης.Ισως πρόκειται για 
καθολικό μονής του 14ου αι. 



Εξωτερική όψη του ναού!





Η αρχιτεκτονικη του ναού!
Ο ναός του Αγιου Παντελεήμονα συνιστά 

χαρακτηριστικό δείγμα της παλαιολόγειας 
αναγέννησης στη Θεσσαλονίκη και ανήκει 
στον τύπο του σύνθετου τετρακιόνιου 
σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με δύο 
τρούλους και περίστωο.

Στην δυτική όψη υπάρχει η είσοδος του 
ναού με τοξωτό παράθυρο στο 
υπέρθυρο, που πάνω του φέρει κι’ άλλο 
τόξο. Συμμετρικά, στα αριστερά και 
δεξιά, υπάρχουν από δύο τυφλά 
κτισμένα αψιδώματα στις άκρες των 
οποίων υπάρχουν έξι συνολικά πεσσοί.



Η αρχιτεκτονική του ναου!
 Στην ανατολική όψη διακρίνουμε την πεντάπλευρη κόγχη 

του Ιερού του κυρίως ναού, που οι ακριανές πλευρές 
φέρουν από ένα τυφλό παράθυρο , ενώ οι τρεις μεσαίες 
φέρουν από ένα μονόλοβο παράθυρο. Αριστερά και δεξιά 
υπάρχουν οι δύο μικρότερες, τρίπλευρες κόγχες των 
παρεκκλησιών των πλάγιων στοών. 

 Στη νότια όψη , όπως φαίνεται από την πλευρά της οδού Έγνατίας, διακρίνουμε 
την τυφλή καμάρα του νάρθηκα με μία είσοδο από κάτω, τη μεγάλη καμάρα 
του φωταγωγού με τις δύο σειρές τρίλοβων παραθύρων και μια πόρτα από 
κάτω. Στη συνέχεια υπάρχουν τα τρεισήμισι τυφλά αψικδώματα του 
νοτίου παρεκκλησιού, στο ανατολιό πέρας της κομμένης στοάς, που φέρει μια 
πόρτα . Στο άκρο δεξιά φαίνονται διακρίνονται η τρίπλευρη κόγχη του Ιερού 
του παρεκκλησίου και η υψηλότερη πεντάπλευρη κόγχη του Ιερού του κυρίως 
ναού.

 Στο εσωτερικό ο νάρθηκας με το μικρό τρούλο στην οροφή 
του επικοινωνεί με τρία ανοίγματα με το χώρο του κυρίως 
ναού.

    Ο κεντρικός οκτάπλευρος τρούλος στηρίζεται στις 
τέσσερις καμάρες των θόλων, που σχηματίζουν σταυρό, 
και σε τέσσερις κίονες, που καθώς είναι τοποθετημένοι 
κοντά στους περιμετρικούς τοίχους του κυρίως ναού, 
συντελούν στο να διευρυνθεί αισθητά ο εσωτερικός χώρος.



Τοιχογραφίες του ναού!
  Οι τοιχογραφίες είναι σημαντικές και χρονολογούνται στα 

τέλη του 13ου - αρχές του 14ου αιώνα . Συνδυάζουν την 
πριν της παλαιολόγιας εποχής αντικλασική αντίληψη, στην 
οποία επικρατεί το μνημειακό ύφος, με τις τάσεις της 
παλαιολόγιας περιόδου που διακρίνεται από χρωματική 
αρμονία και την τυπολογία των προσώπων .

 Στην πρόθεση υπάρχει η τοιχογραφία της «Θεοτόκου 
δεομένης με τον Χριστό».

 Ένδιαφέρον παρουσιάζει η απεικόνιση, σε προεξέχουσα 
θέση στην κόγχη του διακονικού, του «Αγίου Ιακώβου του 
Αδελφοθέου»  (πρώτου επίσκοπου της εκκλησίας της 
Ιερουσαλήμ και συνώνυμου του Αγίου Ιακώβου 
μητροπολίτη και ιδρυτή του ναού) μαζί με άλλους ιεράρχες 
που παρίστανται σε στάση σεβασμού προς αυτόν. Οι 
ιεράρχες αυτοί είναι  ο Πέτρος της Αλεξανδρείας,  ο 
Έυστάθιος Αντιοχείας και ο Γρηγόριος Νύσσης



Η Θεοτοκος δεομενη με τον Χριστο – Ο Αγιος Ιακωβος ο Αδελφοθεος



Κάτοψη του ναού!









Το εξωτερικό του ναού του Οσίου 
Δαβίδ ! 



Λίγες πληροφορίες για το 
εσωτερικό του ναού!

 Το ψηφιδωτό της κόγχης απεικονίζει το 
όρομα του Ιεζεκιήλ, με το Χριστό 
Έμμανουήλ (νεαρό) στο κέντρο να κάθεται 
σε πολύχρωμο τόξο

 Γύρω του εικονίζονται τα σύμβολα των 
τεσσάρων Έυαγγελιστών και στην 
αριστερή γωνία ο προφήτης Ιεζεκιήλ στις 
όχθες του ποταμού Χοβάρ και στη δεξιά ο 
προφήτη Ησαΐας.



Το εσωτερικό του ναού του 
Οσίου Δαβίδ!



Ο επιτάφειος στον Όσιο ναό 
του Δαβίδ!











 Ανατολικά της πλατείας του Κουλέ Καφέ , στη συμβολή 
των οδών Θεοτοκοπούλου και Χρυσοστόμου , σώζεται 
το μοναδικό δημόσιο λουτρό της βυζαντινής εποχής , 
γνωστό από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας ως “Κουλέ 
Χαμάμ” . Χτίστηκε στα τέλη του 13ου αιώνα και 
λειτουργούσε συνεχώς επί επτά αιώνες (μέχρι το 
1940) , ως συνοικιακό λουτρό , με αρκετές όμως 
οικοδομικές μετατροπές στο πέρασμα των χρόνων . 
Μολονότι το Κουλέ Χαμάμ , που ενδέχεται στα 
βυζαντινά χρόνια να ανήκει σε μοναστήρι , είναι μικρό 
σε σχέση με τα παλαιότερα και νεότερα λουτρά της 
πόλης , διαθέτει όμως όλους τους αναγκαίους για τη 
λειτουργία του χώρους





 Το κτίριο για πολλά χρόνια εγκαταλείφθηκε και δεν 
είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του 
περιβάλλοντος χώρου του, με αποτέλεσμα να 
ασφυκτιά ανάμεσα σε πολυκατοικίες που 
οικοδομήθηκαν κατά τα τέλη της δεκαετίας του 60. 
Η κήρυξη του έγινε ως διατηρητέο μνημείο το 1952

 Το 1972 έγιναν ορισμένες διερευνητικές εργασίες 
και καθαρισμοί, οπότε μεταξύ των άλλων 
αποκαλύφθηκε η όψη του κτιρίου από την πλευρά 
της πλατείας που λόγω της υψομετρικής διαφοράς 
ήταν επιχωμένη εκτός ελαχίστου τμήματος. Μετά 
το σεισμό του 1978 έγιναν προσωρινές 
υποστυλώσεις κυρίως ημικυλινδρικών καμάρων 
και τρούλων διότι παρουσίαζαν σοβαρές 
ρηγματώσεις















ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΕ ΑΓΓΕΛΑ

ΤΡΑϊΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΡΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΙΩΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΣΑΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ



ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο 
ΟΡΦΑΝΟΣ
 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ 

ΟΡΦΑΝΟΥ
 Ο μικρός ναός του Αγίου Νικολάου του 

Ορφανού βρίσκεται στο τέρμα της οδού 
Αποστόλου Παύλου και ανατολικά της 
οδού Ηροδότου, νότια της πλατείας 
Καλλιθέας της Άνω πόλης της 
Θεσσαλονίκης.



ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο 
ΟΡΦΑΝΟΣ
 Ο ναός αναφέρεται με το όνομα: «Άγιος Νικόλαος 

των Ορφανών» σε κώδικα του 1754 του ναού 
Αγίου Αθανασίου Θεσ/νίκης γιατί, σύμφωνα με την 
παράδοση, υπήρχε στον γύρο του ναού χώρο 
μικρό μοναστήρι και ορφανοτροφείο τα παλιά 
χρόνια. Ως το 1833 άλλωστε υπήρχαν στον 
περίβολο του μικρού ναού παλιά κτίσματα, που 
χρησιμοποιούνταν ως κατοικίες χριστιανικών 
απόρων οικογενειών. Χαρακτηριστικό ακόμα ήταν 
το όνομα «Fukara Aya Nikola» (του φτωχού Άγιου 
Νικόλα, με το οποίο ονόμαζαν το μικρό ναό οι 
Τούρκοι κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. 



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΑΟΥ

 Ο μικρός ναός του Αγίου Νικολάου του 
Ορφανού αποτελείται σήμερα από ένα 
κεντρικό υπερυψωμένο «διαμέρισμα» και 
από μια στοά στεγασμένη και κλειστή, σε 
σχήμα «Π», που το περιβάλλει από τις 
τρεις πλευρές του (νότια, δυτικά, βόρεια). 
Το κεντρικό «διαμέρισμα», που είναι 
παλιότερο, στεγάζεται με ξύλινη σαμαρωτή 
στέγη, ενώ τα πλάγια τμήματα της «στοάς» 
στεγάζονται με μονοκλινή στέγη.



ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - 
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ
 Εσωτερικά, όλες οι πλευρές του κεντρικού 

«διαμερίσματος» είναι καλυμμένες με αγιογραφίες 
άριστης τέχνης, που ανάγονται χρονικά, με 
δεδομένα την τεχνοτροπία και εικονογραφία τους, 
στον 14ο αιώνα (μεταξύ 1310 – 1320).

 Οι αγιογραφίες του Αγίου Νικολάου Ορφανού είναι 
έργο μεγάλου καλλιτέχνη – αγιογράφου, και αυτό 
προκύπτει από τη συνθετική δύναμη, το 
χρωματικό πλούτο και γενικά τη θεματολογία και 
οργάνωση των έργων. Η τοιχογράφηση γίνεται 
κατά το σύστημα των ζωνών 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

 Επειδή ο μικρός ναός του Αγίου Νικολάου 
υπήρξε «μετόχι» της Μονής Βλατάδων (ή 
του Αγίου Όρους), δεν μετατράπηκε από 
τους Τούρκους κατά τη διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας σε «τζαμί». Άλλωστε από 
μαρτυρίες που υπάρχουν στο ανατολικό 
τμήμα της σημερινής Άνω πόλης Θεσ/νίκης 
κατοικούσαν κυρίως Έλληνες σε όλη τη 
διάρκεια της Τουρκικής Κατοχής.









ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 Ο ναός της Αγίας  Αικατερίνης βρίσκεται στο βορειοδυτικό 
τμήμα της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης, βόρεια της οδού Αγίου 
Δημητρίου, κοντά στα Βυζαντινά Τείχη. Είναι κτίσμα 
χαρακτηριστικό της λεγόμενης "Μακεδονικής Σχολής", καθώς 
διαμορφώνεται με τέσσερις καμάρες εγγεγραμμένου σε 
τετράγωνο σταυρό, πάνω στις οποίες στηρίζεται ο κεντρικός 
τρούλος. Γύρω από το τετράγωνο αυτό της βάσης του 
τρούλου αναπτύσσεται προς τρεις κατευθύνσεις (νότος, 
δύση, βορράς) ένα χαμηλωμένο κλίτος που δίνει μεγαλύτερη 
ευρυχωρία στο ναό και προσθέτει κομψότητα και 
μορφολογικό ενδιαφέρον, καθώς στις τέσσερις γωνίες του 
κλίτους ανυψώνονται ισάριθμοι τρούλοι, πιο χαμηλοί από τον 
κεντρικό που κυριαρχεί. 



Κάτοψη του ναού της Αγίας 
Αικατερίνης Θεσσαλονίκης.



ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 Ο ναός είναι χτισμένος την περίοδο 
1320 -1330. Η αρχική ονομασία του 
ναού δεν έχει διευκρινιστεί. Από 
κάποιους μελετητές ο ναός ταυτίστηκε 
με το καθολικό της μονής του Χριστού 
Παντοδυνάμου. 



 Στα χρόνια του Σουλτάνου Βαγιαζίτ του 
Β΄(1481-1512), το 1510, ο ναός 
μετατράπηκε σε τζαμί που ονομαζόταν 
"Γιακούπ-πασά τζαμί", από το όνομα του 
μπεηλέρμπεη Yakup Pasa 



 Η αφιέρωση του ναού στην Αγία 
Αικατερίνη έγινε μετά την απελευθέρωση 
της Θεσσαλονίκης το 1912 .

    Την περίοδο 1946 – 1951 έγιναν 
αναστηλωτικές εργασίες στο ναό και τότε 
αποκαλύφθηκαν αποσπάσματα των 
παλαιών τοιχογραφιών του ναού. 



 Το 1923 τα λείψανα του Αγίου Θεοχάρη 
του ορφανού (ο οποίος μαρτύρησε στις 
20 Αυγούστου 1740) μεταφέρθηκαν στον 
Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης 
Θεσσαλονίκης, όπου και φυλάσσονται 
έως σήμερα.



 Στα χαρακτηριστικά του ναού είναι οι περίτεχνες 
τοιχοποιίες εξωτερικά, που εκμεταλλεύονται 
αισθητικά κάθε αρχιτεκτονικό-μορφολογικό 
στοιχείο αναδεικνύοντάς το. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν και οι τοιχογραφίες μέσα στο ναό, 
που είχαν σοβατιστεί από τους Τούρκους όταν 
μετέτρεψαν το ναό σε μουσουλμανικό τέμενος 
(τζαμί) με το όνομα "Γιακούπ-πασά τζαμί". Οι 
τοιχογραφίες αυτές που είναι σύγχρονες με το ναό, 
παριστάνουν μορφές Αγίων, κάποιες σκηνές από 
το Ευαγγέλιο, θαύματα του Χριστού κ.ά.



Δυτική όψη του ναού της Αγίας 
Αικατερίνης Θεσσαλονίκης.





Κάτοψη του ναού της Αγίας 
Αικατερίνης Θεσσαλονίκης. 
Από τη διάταξη των χώρων προκύπτει 
πως το κτίσμα είναι χαρακτηριστικό 
δείγμα της λεγόμενης "Μακεδονικής 
Σχολής". 



Λεπτομέρεια τοιχοποιϊας του ναού 
της Αγίας Αικατερίνης. 



Παναγία των Χαλκέων

 Η εκκλησία Παναγία των 
Χαλκέων είναι βυζαντινή εκκλησία, 
χτισμένη τον 11ο αιώνα, και βρίσκεται 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 



 Η εκκλησία βρίσκεται στην Πλατεία Αρχαίας 
Αγοράς, βόρεια της Εγνατίας Οδού στο 
σημείο που διασταυρώνεται με την 
λεωφόρο Αριστοτέλους που οδηγεί στην 
Πλατεία Αριστοτέλους. Η αρχαιολογική 
τοποθεσία της ρωμαϊκής αγοράς της πόλης 
βρίσκεται βορειοανατολικά, και ονομάστηκε 
"Η Παρθένος των Χαλκουργών", επειδή η 
τοποθεσία της γειτνιάζει με την περιοχή 
όπου παραδοσιακά ζούσαν οι 
χαλκουργοί της πόλης. 



 Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή του 
ιδρυτή που βρίσκεται στο ανώφλι της 
δυτικής εισόδου, η εκκλησία χτίστηκε το 
1028 από 
τον πρωτοσπαθάριο Χριστόφορο, 
κατεπάνω της Λομβαρδίας, και τη σύζυγο 
του Μαρία, τον γιο του Νικηφόρο και τις 
δυο του κόρες, την Άννα και την Κατάκαλη. 
Ο τάφος του Χριστόφορου πιθανότατα 
βρισκόταν σε ένα αρκοσόλιο στο βόρειο 
τείχος της εκκλησίας. 



 Η κάτοψη της είναι αυτή του κλασικού "εγγεγραμμένου 
σταυροειδούς τρουλαίου ναού", που κυριάρχησε στην 
αρχιτεκτονική την εποχή της Μακεδονικής δυναστείας. Με 
τέσσερις κίονες να στηρίζουν τον κεντρικό τρούλο και 
χωριστό τριμερή χώρο με δύο πεσσούς για το ιερό, ο ναός 
εντάσσεται ειδικότερα στη σύνθετη παραλλαγή του 
παραπάνω τύπου, που ήταν διαδεδομένη στην 
Κωνσταντινούπολη. Άλλοι δύο τρούλοι υπάρχουν 
στον νάρθηκα. Ολόκληρο το οικοδόμημα είναι χτισμένο 
από πλίνθους, λόγω των οποίων ονομάστηκε "Κόκκινη 
Εκκλησία". Η εξωτερική όψη είναι διακοσμημένη με πλήθος 
καμαρών και παραστάδα, 
στοιχεία κωνσταντινοπολίτικης επιρροής. Εσωτερικά, μεγάλο 
μέρος της διακόσμησης με σκαλιστά μάρμαρα 
και νωπογραφίες έχει διατηρηθεί. 



 Mε την άλωση της πόλης το 1430 από 
τους Οθωμανούς Τούρκους, η εκκλησία 
μετατράπηκε σε τζαμί που 
ονομαζόταν Καζανκιλάρ Καμί ("Τζαμί 
των Καζανοεμπόρων") 









ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 Ο Χορτιάτης, γνωστός με το προελληνικό θρακικό όνομα �Κισσός� 

(αρχαικά �Κίσσος�), είναι από τους παλιότερους οικισμούς της περιοχής, 
γνωστός ακόμα από τα χρόνια του Ηροδότου. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, ο 
βασιλιάς της Θράκης Κισσεύς (ή Κισσής) έχτισε στους πρόποδες του βουνού 
την πρωτεύουσά του, τον Κισσό. Κόρη του ήταν η Θεανώ και εγγονοί του ο 
Κόωνας και ο Ιφαδάμαντας, που σκοτώθηκαν απο τον Αγαμέμνονα μετά απο 
σκληρή μάχη κατα τον Τρωικό πόλεμο. Την ύπαρξη οικισμών μαρτυρούν και 
αρχαιολογικά ευρήματα που βρέθηκαν στην κορυφή του βουνού όπου 
υπήρχε αρχαίο κάστρο του 4ου αιώνα π.Χ. Από τους Ρωμαϊκούς χρόνους, η 
περιοχή τροφοδοτούσε την Θεσσαλονίκη με νερό. Ερείπια του υδραγωγείου 
σώζονται δίπλα στο χωριό. Κατά την Βυζαντινή Εποχή η περιοχή γνώρισε 
νέα ακμή με την ίδρυση λαμπρών μοναστηριών με σημαντικότερη την 
�Μονή του Χορταΐτου� ερείπια της οποίας σώζονται και σήμερα στο χωριό. 
Το όνομα του σημερινού χωριού είναι παραφθορά του ονόματος της μονής. 
Στο μοναστήρι αυτό κατέφυγε για να σωθεί ο �δεσπότης� (διοικητής) της 
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος κατά την στάση της πόλης το 1322 εναντίον του 
Βυζαντινού αυτοκράτορα Ανδρόνικου του Β�. Η περιοχή αναφέρεται από 
ιστορικούς όπως τον Ιωάννη Καμενιάτη και τον Μιχαήλ Χατζή Ιωάννου. Από 
την Βυζαντινή Εποχή σώζεται το πανέμορφο εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος νησιωτικού οκταγωνικού τύπου του 12ου αιώνα. Τα δείγματα 
αυτής της αρχιτεκτονικής είναι πολύ περιορισμένα στην ηπειρωτική Ελλάδα. 
Οι Τούρκοι κατέστρεψαν την μονή αλλά το χωριό επέζησε.



 Το αναφέρει ο Ιταλός περιηγητής Lorenzo Bernanto το 1591 σαν 
Cortacchi και ο Τούρκος περιηγητής Εβλιά Τσελεμπή στις περιηγήσεις 
του τον 17ου αιώνα. Το χωριό ελευθερώθηκε το 1912 μαζί με την 
υπόλοιπη Μακεδονία. Τότε είχε 300 ελληνικές οικογένειες, σχολείο 
αρρένων, νηπιαγωγείο και χάνι. Κατά την κατοχή πήρε ενεργό μέρος 
στην Αντίσταση. Το χωριό γνώρισε ένα πραγματικό ολοκαύτωμα όταν 
στις 2 Σεπτεμβρίου 1944 οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό και σκότωσαν 
149 κατοίκους. Πολλούς από αυτούς τους έκαψαν ζωντανούς στον 
φούρνο Γκουραμάνη. Ένα χαρακτηριστικό επάγγελμα των Χορτιατινών 
ήταν η παγοποιία για την οποία αναφέρουμε αναλυτικά στις διαδρομές 
που περιγράφονται στο βιβλίο. Ο Σχινάς αφιερώνει ολόκληρο 
υποκεφάλαιο για το χωριό και το βουνό, που λεει ότι το επισκέπτονται 
�οι ερασταί του φυσικού κάλλους�. Αναφέρει δύο διαδρομές από την 
Θεσσαλονίκη προς το χωριό. H πρώτη ξεκινούσε από το επταπύργιο 
και ανηφόριζε περίπου όπως ο σημερινός ασφαλτόδρομος Επταπύργιο-
Φιλίππειο-Εξοχή. Την διαδρομή αυτή χρησιμοποιούσαν οι Χορτιατινοί με 
τα άλογά τους μέχρι μετά την κατοχή. Η δεύτερη διαδρομή ξεκινούσε 
από την πύλη Βαρδάρ ή Γενί Καπού στην Δυτική πλευρά της 
Θεσσαλονίκης και ανηφόριζε την κοιλάδα του Ασβεστοχωρίου, περίπου 
όπως κάνει ο ασφαλτόδρομος Ρεντζίκι-Ασβεστοχώρι-Εξοχή-Χορτιάτης.



ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ
 Το πανέμορφο Πανόραμα είναι ένας πολύ πρόσφατος 

οικισμός. Μόλις στα 1914 πρόσφυγες από την Μ. Ασία 
εγκαταστάθηκαν στην περιοχή. Το πρώτο του όνομα ήταν 
Αρσακλή. Στον Α� Παγκόσμιο Πόλεμο οι Σύμμαχοι 
εγκατέστησαν εκεί πρόχειρο νοσοκομείο. Το 1922 
πρόσφυγες κυρίως από την Τραπεζούντα και την 
Αργυρούπολη ρίζωσαν στον οικισμό. Μετά τον πόλεμο το 
Αρσακλή έγινε στην αρχή παραθεριστικό κέντρο. ’λλαξε 
όνομα, μεγάλωσε και έγινε το πιο πλούσιο (και χλιδάτο) 
προάστιο της Θεσσαλονίκης. Παρ� όλη την άναρχη 
δόμησή του είναι όντως το πιο όμορφο προάστιό της. Στην 
ρεματιά που περνά απο τα Πλατανάκια υπήρχαν απο 
παλιά ονομαστά μυλοτόπια με αρκετούς νερόμυλους. 
Ορισμένοι χρονολογούνται απο την Βυζαντινή εποχή. 
Επειδή οι κλίσεις του εδάφους ήταν μεγάλες, το ίδιο 
νεραύλακο τροφοδοτούσε μέχρι και τρείς μύλους στην 
σειρά. 



Δημιουργική Γραφή

'Οπως συμβαίνει με όλα τα παιδιά,όλων των χωρών,σ'όλες τις 
εποχές,παίρνουμε τα πρώτα μαθήματα στη ζωή πλάι στη μάνα 
μας.Αυτή μας οδηγεί,μας μαθαίνει να μιλάμε,να τρώμε και να 
ντυνόμαστε.Όταν έγινα έξι χρονών άρχισα να μαθαίνω να 
γράφω και να διαβάζω.Η μητέρα μου με εξοικείωσε με το 
αλφάβητο.Επειδή είχαμε καλή οικονομική κατάσταση οι γονείς 
μου με εμπιστεύτηκαν σ'έναν δάσκαλο,ο οποίος μου έμαθε να 
διαβάζω,να γράφω και με εξοικείωσε με τις πρώτες γραμματικές 
έννοιες.Η βασική αυτή εκπαίδευση διήρκησε δύο χρόνια και 
μέχρι τα οχτώ μου την είχα ολοκληρώσει.Αμέσως μετά 
προχώρησα στο στάδιο της μέσης εκπαίδευσης το οποίο διαρκεί 
επτά ή οκτώ χρόνια.Σ'αυτό το στάδιο της μέσης εκπαίδευσης 
μαθητής πρέπει να μάθει να εκφράζεται σωστά και να γράφει 
χωρίς να έχει ορθογραφικά λάθη.Ύστερα απ'αυτά πρέπει να 
μάθει να εξηγεί τους κλασικούς συγγραφείς,κυρίως τον Όμηρο 
από τον οποίο πρέπει να μάθει να απαγγέλει απ'έξω ολόκληρα 
κομμάτια.Κατά τη μελέτη για τον Όμηρο, ο δάσκαλος ελέγχει και 
διορθώνει τα λάθη της προφοράς,εξηγεί τις μεταφορές και τις 
ιδομορφίες της γραμματικής συντάξεως και η μέθοδος της 
απαγγελίας από έξω βοηθάει στο να απαγγέλει ένα κειμενο και 
κάνει το παιδί ικανό ρήτορα.



 Βέβαια όλα αυτά είναι δύσκολο να σε επιτευχθούν.Έχουμε 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα το οποίο  μας θυμίζει τι 
παρακολουθούμε κάθε μέρα.Επειδή βρίσκομαι στο πρώτο 
στάδιο  της μέσης εκπαίδευσης,δηλαδή της 
προπαιδείας,παρακολουθώ μαθήματα ορθογραφίας και 
γραμματικής για τρεις μέρες,διότι η καλή μόρφωση είναι το 
ιδανικό κάθε Βυζαντινού,ενώ την απαιδεύσια την θεωρούμε 
ατύχημα και συμφορά.Τις τρεις αυτές μέρες ο δάσκαλός μου 
μου μαθαίνει πως να γράφω σωστά και πως να κάνω 
σωστές,συντακτικά και ορθογραφικά,προτάσεις.Επιπλέον 
μαθαίνω τριών ειδών γλώσσες και κυρίως τα ελληνικά των 
μορφομένων και τα κλασσικά.Τα ρωμέικα είναι των απλών 
ανθρώπων.Τις άλλες δύο μέρες μαθαίνω αριθμητική.Αυτή θα με 
βοηθήσει στο δεύτερο στάδιο της μέσης εκπαίδευσης την 
εγκύκλιο παιδεία,στην οποία θα διδασκόμαστε,απ'όσο μου είπε 
ο δάσκαλος,γεωμετρία,αριθμητική,αστρονομία, και φυσική 
καθώς και για κάποια μελλοντική δουλειά που χρειάζεται 
υπολογισμούς,όπως το εμπόριο ή τη χειροτεχνία,την οποία 
ακολουθούν παιδιά μέσης οικογενείας.Αν όμως προέρχονται 
από οικογένεια ευγενών,τα παιδιά αυτά μπορούν να 
ακολουθήσουν καριέρα δικηγόρου,γιατρού ή διοικητικού 
αξιωματούχου  και για όλα αυτά χρειάζεται η αριθμητική.



Τέλος,τις δύο τελευταίες μέρες της εβδομάδας  
διδασκόμαστε ιστορίες.Στην αρχή ξεκινήσαμε με τους 
μύθους του Αισώπου οι οποίοι μας μαθαίνουν για την 
καλοσύνη,τη δικαιοσύνη και γενικά για τους ηθικούς 
κανόνες.Μετά συνέχισα με τον Όμηρο μέσα από τον 
οποίο η απαγγελία με έκανε μια σωστή και ικανή 
ρήτορα.Κατά τη διάρκεια της παράδοσης των 
κειμένων,ο δάσκαλος μου με έλεγχε,με διόρθωνε και 
μου εξηγούσε τις μεταφορές και τις ιδιομορφίες της 
γραμματικής συντάξεως.Τώρα διδάσκομαι την Αγία 
Γραφή.Εγώ δεν έχω δάσκαλο,αλλά έναν έμπειρο 
κληρικό.Ταυτόχρονα με την Αγία Γραφή με διδάσκει 
και θρησκευτικά.Η Βίβλος είναι η κυριότερη πηγή 
νύξεων και παραπομπών στη βυζαντινή 
λογοτεχνία,σύμφωνα με τον κληρικό.



 Πάντως, για να τα μάθει κανείς όλα αυτά χειάζεται 
υπομονή,επιμονή και θέληση και πάνω απ'όλα 
χρειάζεται να έχουμε σεβασμό προς τον δάσκαλο ή 
τον καθηγητή μας, γιατί είναι έμπειροι άνθρωποι και 
πάσχισαν για να τα μάθουν.Και έχοντας ως πρώτυπο 
τους δασκάλους,θα ήθελα κι εγώ να συνεχίσω τις 
σπουδές μου στο Πανδιδακτηριο(Πανεπιστήμιο)της 
Κων/πολης. Έχω διάθεση να εξερευνήσω την 
Αστρονομία και τη Μουσική και να βρεθώ δίπλα σε 
ανθρώπους που έχουνε γνώσεις πάνω στα 
αντικείμενα αυτά.



Αγια Σοφια

 Ο ναός της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης βρίσκεται 
νότια της οδού Εγνατία προς τη θάλασσα, σε μικρή 
απόσταση από το ναό της Αχειροποιήτου.

     Αυτός, μαζί με τους ναούς της Θεσσαλονίκης Άγιο 
Δημήτριο και Αχειροποίητο αποτελούν τα πιο 
σημαντικά παλαιοχριστιανικά μνημεία της Ελλάδας 
και ολόκληρης της Ορθοδοξίας.

     Ο ρυθμός του κτίσματος μπορεί να 
ονομασθεί: "βασιλική με τρούλο". Ειδικότερα, είναι 
κτίσμα μεταβατικού τύπου από "βασιλική με 
τρούλο" σε "τρουλωτό σταυρόσχημο" ναό.



     Η Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης κτίστηκε προς τιμή του Χριστού, 
όπως η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, με την οποία έχουν πολλά 
κοινά χαρακτηριστικά. Η ανέγερση του ναού έγινε μετά την Α΄ 
Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας του 325, όπου ο Χριστός 
αναγνωρίσθηκε σαν ο "Λόγος και η Σοφία" του Θεού. Γύρω πάντως 
από τη χρονολογία ανέγερσης του ναού δημιουργήθηκε μεγάλο 
θέμα. Πολλοί υποστήριξαν πως ο ναός κτίστηκε την ίδια χρονική 
περίοδο με αυτόν της Κωνσταντινούπολης από τον Ιουστινιανό 
(527-565) με σχέδια μάλιστα του αρχιτέκτονα Ανθέμιου. Άλλοι πάλι, 
προσπάθησαν να χρονολογήσουν την ημερομηνία ανέγερσής του 
με βάση τα αρχιτεκτονικά-μορφολογικά του στοιχεία, τα οικοδομικά 
υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ή τα υπέροχα ψηφιδωτά του 
εσωτερικού του χώρου. Πάντως, η επικρατέστερη άποψη είναι πως 
η Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης κτίστηκε πάνω μάλιστα σε θεμέλια 
προϋπάρχουσας "βασιλικής" στα χρόνια της Εικονομαχίας, ίσως 
στο τελευταίο τέταρτο του 8ου αιώνα. 



 Κάτοψη του ναού της Αγίας 
Σοφίας Θεσσαλονίκης



Ανατολική όψη (κόγχη 
ιερού) του ναού της Αγίας 
Σοφίας



 Το κτίριο του κυρίως ναού είναι -σχεδόν- τετράγωνο και 
διαχωρίζεται σε τρία κλίτη από εναλλασσόμενους κίονες και 
πεσσού.

     Εσωτερικά, ο ναός χωρίζεται σε 3 κλίτη από 
εναλασσόμενους κίονες και πεσσούς, ενώ σε συνέχεια των 
πλάγιων κλιτών διαμορφώνεται κάθετα ο νάρθηκας, για να 
σχηματιστεί έτσι ένα κτίριο σχεδόν τετράγωνης βάσης. Στη 
μέση του κεντρικού κλίτους εδράζεται πάνω σε 4 καμάρες 
ο τρούλος του ναού, του οποίου η βάση δεν είναι κύκλος αλλά 
ουσιαστικά πρόκειται για τετράγωνο με στρογγυλεμένες τις 
γωνίες. Τόσο το γεγονός αυτό όσο και άλλες κατασκευαστικές 
ατέλειες που παρατηρούνται στη σύνθεση και ανάπτυξη των 
όγκων και επιφανειών του ναού, πείθουν ότι το κτίριο κτίστηκε 
σε μία περίοδο μεταβατική, όπου ακόμα ερευνούνταν η 
εφαρμογή του "σταυροειδούς ναού με τρούλο", ρυθμού 
μεταγενέστερου στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική.



 Στο τύμπανο της βάσης του τρούλου, που εξωτερικά γίνεται 
τετράγωνο, υπάρχουν 12 παράθυρα, πάνω στα οποία -και 
σε όλη την εσωτερική επιφάνεια του τρούλου, αναπτύσσεται 
μία υπέροχη ψηφιδωτή παράσταση της Ανάληψης του 
Χριστού.

     Ένα επίσης θαυμάσιο ψηφιδωτό υπάρχει στην αψίδα του 
ιερού, που παριστάνει την Παναγία καθισμένη σε θρόνο να 
κρατά στα χέρια της το Χριστό, που ευλογεί με το δεξί του 
χέρι. Μάλιστα η παράσταση του Χριστού είναι 
μεταγενέστερη από όλο το ψηφιδωτό και φαίνεται πως στη 
θέση του Χριστού υπήρχε στα χέρια της Παναγίας Σταυρός, 
που αντικαταστάθηκε με το Χριστό, όταν σταμάτησε η 
περίοδος τηςΕικονομαχίας στο Βυζάντιο.



     Ο ναός της Αγίας Σοφίας υπήρξε μητροπολιτικός ναός της 
Θεσσαλονίκης από την Φραγκοκρατία τουλάχιστον (1204) 
ως την εποχή που μετατράπηκε -μετά την άλωση- σε 
μουσουλμανικό τέμενος (τζαμί), με το όνομα "Αγιά-Σοφιά 
τζαμί", για να παραμείνει έτσι ως την απελευθέρωση της 
πόλης (1912).



Το ψηφιδωτό της Ανάληψης του Χριστού στον 
τρούλο του ναού της Αγίας Σοφίας 
Θεσσαλονίκης. 
Στο μέσο ο Χριστός μέσα σε πολύχρωμη "δόξα" 
και περιμετρικά η Παναγία με τους Δώδεκα 
Αποστόλους (9ος αιώνας). 

Το ψηφιδωτό της ένθρονης Παναγίας στην κόγχη του ναού της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης (12ος αιώνας)



Το ψηφιδωτό της ένθρονης Παναγίας στην 
κόγχη του ναού της Αγίας Σοφίας 

Θεσσαλονίκης (12ος αιώνας)



Δυτική όψη του ναού της Αγίας Σοφίας 
Θεσσαλονίκης.
Προς την πλευρά αυτή υπήρχε Αρχικά 
στεγασμένη στοά, ίχνη της οποίας 
σώζονται και σήμερα



 Η κεντρική (δυτική) είσοδος του ναού 
της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης









































ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΒΥΖΑΝΤΙΟ
 
Πάνω στα τείχη περπατούσα 
Μεθυσμένη από της άνοιξης τα χρώματα και τις μυρωδιές
Έχοντας τη Θεσσαλονίκη στα πόδια μου.
Τότε ήταν που τη φαντάστηκα.
Τη φαντάστηκα στη δόξα της 
Τότε. Που ήταν ντυμένη με παλάτια & εκκλησιές
Στο Βυζάντιο.
Κάτι σαν νοσταλγία κυρίευσε την ψυχή μου 
Μα τότε σκέφτηκα πως ίσως έχει απομείνει κάτι
Από μια λάμψη που δεν θα επανέρθει ίσως ποτέ.
Και πράγματι. Έίδα αυτά που οι άνθρωποι ονομάζουνε 
μνημεία
Μα κάποτε ήταν κοσμήματα μιας πόλης ένδοξης
Έίδα εκκλησιές πολλές εκκλησιές.
 



Έίδα του Αη-Δημήτρη τον ναό 
Που ‘χει ψηφιδωτά που λάμπουνε 
Στο φως των καντηλιών
Κι ύστερα ο Αη-Γιώργης
Η Ροτόντα όπως οι σύγχρονοι τον λένε.
Για το κυκλικό της σχήμα
Ψηλά στα τείχη είδα των Βλατάδων τη μονή
Που ‘χει σύμβολό της τα παγόνια ˙ της αθανασίας τα πουλιά
Έπειτα στην Παλιά-Πόλη απάντησα των Αγίων Αποστόλων 
τον ναό
Αντίκρισα της Αγίας του Θεού Σοφίας τον ναό
Έπισκέφτηκα τον ναό του Προφήτη Ηλία, τον επιβλητικό
Ένιωσα κατάνυξη στην εκκλησιά της Αγίας Αικατερίνης
Έντυπωσιάστηκα από τον πετρόχτιστο Αγιο Παντελεήμονα



Στην Αχειροποίητο μπήκα ν’ ανάψω ένα κερί
Κι από εκεί στην Παναγιά των Χαλκέων που μοιάζει με 
σταυρό.
Έίδα κι άλλους πολλούς ναούς.
Έίδα την Μονή Λατόμου στον Οσιο Δαυίδ αφιερωμένη
Έίδα τον Αη-Νικόλα τον Ορφανό, κι αυτός στην Ανω Πόλη
Έίδα και της Μεταμόρφωσης τον μικροκαμωμένο
Σαν χόρτασαν τα μάτια μου ναούς
Αναρωτήθηκα  μήπως υπάρχουν κτίσματα της ίδιας εποχής
Μα όχι κτίσματα υπέρλαμπρα, αλλά απλά, χρήσιμα και 
πρακτικά.



Κι όντως. Αντίκρισα τα λουτρά
Που εφτά ολάκερους αιώνες δεν σταμάτησαν να λειτουργούν
Οπως και το υδραγωγείο κει πάνω στο Χορτιάτη.
Οταν τελείωσα την περιήγησή μου
Ανέβηκα στα τείχη κι αγνάντευα την πόλη
Κι αυτή τη φορά δεν λυπόμουνα που την έβλεπα γεμάτη 
σύγχρονα κτίρια

Γιατί αυτή τη φορά διέκρινα ανάμεσά τους 
πινελιές που μου  μάθαιναν την ιστορία της.

Κελεκίδου Ελευθερία Β1
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