
Ένα ταξίδι στην «Νύμφη του Θερμαϊκού» 
μέσα από τα μνημεία και τις εκκλησίες της. 

Εργασίες μαθητών του τμήματος Β3

Σχολ.έτος 2016-17





 Η εκκλησία βρίσκεται στα ΝΔ της Αρχαίας Αγοράς 

.Στο διπλανό κηπάριο από την εκκλησία έχουν 

στηθεί προτομές του μητροπολίτη Καστοριάς 

Γερμανού Καραβαγγέλη και του οπλαρχηγού 

Βάρδα ,πρωταγωνιστών του Μακεδονικού αγώνα. 

Και λίγο πιο πέρα διατηρείται ακόμα ένα μνημείο 

της Τουρκοκρατίας ,τα λουτρά ‘Παράδεισος΄ ,τα 

οποία χτίστηκαν το 1444 από τον σουλτάνο Μουράτ 

Β’



 Η Παναγία των Χαλκέων που έγινε γνωστή και ως η 

Κόκκινη Εκκλησία ,χτίστηκε το 1028 ενώ το 1430 

μετατράπηκε σε τζαμί  ύστερα από την κατάληψη 

της πόλης από τους Τούρκους .Το 1932 η εκκλησία 

υπέστηκε αρκετές ζημίες και αυτό ήταν η αφορμή 

για την αναστήλωσή της .Το όνομα Παναγία των 

Χαλκέων είναι η μετάφραση του Τούρκικου 

Καζαντζιάρ , που οφείλεται στο γεγονός ότι την 

εποχή εκείνη υπήρχαν οι χαλκωματάδες στην 

περιοχή της εκκλησίας .



 Το έτος ίδρυσης του ναού υπάρχει στη κύρια είσοδο 

του ναού με επιγραφή .Η επιγραφή αυτή μαρτυρεί 

:ο ναός χτίστηκε πάνω σε εθνικό κτίσμα(σε 

ειδωλολατρικό ναό),κτήτορας της εκκλησίας είναι ο 

Χριστόφορος (πολιτικός και στρατιωτικός διοικητής 

του βυζαντινού θέματος της Λογγοβαρδίας), 

ιδρύθηκε ρο 6537. Μάλιστα υπάρχει και ο τάφος 

του ιδρυτή Χριστόφορου στη μέση του ναού στα 

βόρεια.



 Η εκκλησία ανήκεις στους σταυροειδείς 
εγγεγραμμένους τετρακιόνιους ναούς .To χωρίζεται στο 
νάρθηκα , τον κυρίως ναό και στο Ι. Βήμα . Η εκκλησία 
έχει δύο πόρτες βόρεια και νότια και μία κεντρική 
είσοδο στα δυτικά .Υπάρχει επίσης ένα υπερώο στον 
δεύτερο όροφο (πιθανώς χρησίμευε για 
σκευοφυλάκιο).Στον κυρίως ναό τέσσερις κίονες 
σχηματίζουν τετράγωνο κρατώντας τις καμάρες του 
σταυρού , έτσι δημιουργείται κύκλος όπου κάθεται ο 
τρούλος .Εξωτερικά ο ναός μοιάζει με κύβο .Στην 
ανωδομή κυριαρχούν οι τρείς τρούλοι από τους οποίους 
ο κεντρικός είναι οκτάπλευρος. 



 Πέρα από τις επιγραφές στην είσοδο της εκκλησίας 

υπήρχαν κι άλλες δύο από τις οποίες όμως μόνο η 

μία έχει διατηρηθεί : ΠΟΡΕΥΕΣΘΕ ΑΠ΄ΕΜΟΥ ΟΙ 

ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΥΡ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ ΤΟ 

ΗΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΝ ΤΩ ΔΙΑΒΑΛΩ ΚΑΙ ΤΟΙΣ 

ΑΓΓΕΛΟΙΣ ΑΥΤΟΥ .



 Το εικονογραφικό πρόγραμμα στην Παναγία των 

Χαλκέων επικράτησε μετά την Εικονομαχία .Η 

ανάληψη είναι τοποθετημένη στον τρούλο της 

εκκλησίας .Υπάρχουν όμως και άλλες σκηνές : η 

γέννηση ,η υπαπαντή ,οι 16 προφήτες ,η 

προσκύνηση των Μάγων ,η σταύρωση ,η κοίμηση 

της Θεοτόκου (παλια) ,η Βαιοφόρος ,η Δευτέρα 

παρουσία.



 Όμως στο δυτικό τοίχο της εκκλησίας διατηρούνται 

λείψανα από την μεταγενέστερη ιστόρηση , η φυγή 

στην Αίγυπτο, οι τέσσερις οίκοι του Ακαθίστου 

ύμνου καθώς και ο χριστός να κάθεται ανάμεσα σε 

νεανικές και γεροντικές μορφές.

 Ερωτήσεις

 Ποια 2 στοιχεία στο εξωτερική μορφή της 

εκκλησίας είναι εκπληκτικά?

 Που είναι αφιερωμένη η Παναγία των Χαλκέων ?

 Αναστασία Ορφανουδάκη





 Η Ροτόντα, το τεράστιο αυτό κτίριο, άλλαξε τις 

πολεοδομικές προοπτικές της πόλης. Βρίσκεται στο 

ανατολικό τμήμα της Παλιάς Πόλης και υπάρχει ένα 

τμήμα της θριαμβικής αψίδας (Καμάρας) του 

Γαλερίου με την οποία η Ροτόντα αποτελούσε ένα 

κτιριακό σύνολο - το κορυφαίο κτίριο του 

Γαλεριανού Συγκροτήματος

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C_%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1


 Η Ροτόντα είναι ένα από τα αρχαιότερα και 

σημαντικότερα σωζόμενα κτίσματα της πόλης. 

Κτισμένο πιθανά στα χρόνια της ρωμαϊκής 

τετραρχίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

κτίσματα της ρωμαϊκής περιόδου σε παγκόσμια 

κλίμακα. 



 Είναι κατασκευασμένη με οπτοπλίνθους όπως και 

Καμάρα. Λειτουργικά δεν έχει προσδιοριστεί με 

σαφήνεια η χρήσης της. Η άποψη που επικρατεί 

είναι ότι χρησιμοποιούνταν σαν αυτοκρατορικό 

μαυσωλείο ενώ παλαιότερα πίστευαν ότι ήταν 

ειδωλολατρικός ναός αφιερωμένος στο θεό Δία ή 

στον θεό Κάβειρο.



 Το κυκλικό κτίριο της Ροτόντας έχει πάχος τοιχοποιίας 
6,3 μέτρα και αποτελείται από 8 κόγχες (μαζί με το 
ιερό) με ισάριθμα και αντίστοιχα τόξα. Ο τούβλινος 
θόλος με διάμετρο 24,5 μέτρα περίπου δεν είναι ορατός 
εξωτερικά. Εσωτερικά το μνημείο ήταν επενδυμένο με 
πολύχρωμες ορθομαρμαρώσεις ενώ το υπόλοιπο τμήμα 
ήταν διακοσμημένο με ψηφιδωτά. Τα ψηφιδωτά αυτά 
παριστάνουν αγίους της Ανατολικής Χριστιανικής 
Εκκλησίας καθώς και άλλα διακοσμητικά θέματα.  Οι 
μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις που έγιναν στο μνημείο 
κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο επιβάρυναν τη 
στατική του επάρκεια.



 Από το Μάρτιο του 1430 η Θεσσαλονίκη μετατρεπόταν  
σταδιακά από κέντρο του χριστιανικού πολιτισμού σε 
μια νέα εστία της τουρκο-ισλαμικής κουλτούρας. Η 
τουρκική κατάκτηση άλλαξε τη μορφή της πόλης με την 
ύψωση μιναρέδων δίπλα στις εκκλησίες που 
μεταβλήθηκαν σταδιακά σε τζαμιά. Η μετατροπή των 
εκκλησιών σε τζαμιά έγινε σε δύο φάσεις, μία στο τέλος 
του 15ου και μία στο τέλος του 16ου αιώνα. Η δεύτερη 
φάση συνδέεται με το γενικό φόβο για το τέλος του 
κόσμου στο μουσουλμανικό έτος 1000 (1592 μ.Χ). Η 
Ροτόντα έγινε τζαμί υπό αυτές τις συνθήκες το έτος 999 
της Εγίρας(1590 μ.Χ).

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1


 Ο Σινάν Πασάς ανέλαβε τις απαραίτητες εργασίες 

για τη μετατροπή, που περιλάμβαναν και την 

κατασκευή του μιναρέ στον τύπο εκείνο που είχαν 

κτιστεί οι μιναρέδες στην Αγία Σοφία της 

Κωνσταντινούπολης από τονΣελίμ Β΄



Έρρικα Νιανιακούδη-Κοέν

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BC_%CE%92%CE%84




 Η μονή του Οσίου Δαβίδ, η οποία ήταν άλλοτε ναός 

καθολικός του Σωτήρος Χριστού του Λατόμου(πήρε 

την ονομασία αυτή από τα λατομία πέτρας που 

υπήρχαν στην γύρω περιοχή), βρίσκεται στην άνω 

πόλη της Θεσσαλονίκης. Η επίσημη αφιέρωση του 

ναού στον όσιο έγινε όταν το 1921 μετατράπηκε 

από τζαμί σε χριστιανικό ναό, καθαγιάστηκε.



 Πρώτος, ο μελετητής χριστιανικών μνημείων 

Milletτο 1916 λέει, ότι το τζαμί Sulucaή Μουράτ 

όπως το αποκαλούσε, ήταν χριστιανικός ναός.To
1917 εντάσσεται στην ενορία των ταξίαρχων. Το 

1929 ο Ξυγγόπουλος αποδεικνύει πως λανθασμένα 

ο ναός αυτός λεγόταν αφιερωμένος στον όσιο 

Δαβίδ, σύμφωνα με τη διήγηση του Ιγνατίου 

(μοναδική πηγή ιστορίας του μνημείου έως τον 9ο

αι.).



 Ο ναός αυτός κτίστηκε τον 5ο αι. για την κόρη του Μαξιμιανού 
Θεοδώρα.Ήταν μοναστήρι αφιερωμένο στον προφήτη Ζαχαρία 
και διακοσμούνταν από ένα μοναδικής ομορφιάς ψηφιδωτό. Το 
ψηφιδωτό της κόγχης απεικονίζει το όραμα του Ιεζεκιήλ, με το 
Χριστό Εμμανουήλ (νεαρό) στο κέντρο να κάθεται σε πολύχρωμο 
τόξο. Γύρω του εικονίζονται τα σύμβολα των τεσσάρων 
Ευαγγελιστών και στην αριστερή γωνία ο προφήτης Ιεζεκιήλ στις 
όχθες του ποταμού Χοβάρ και στη δεξιά ο προφήτης Αββακούμ ή 
ο Ησαΐας. Η τοποθέτηση μιας παράστασης με τέτοιο θέμα στην 
αψίδα είναι μοναδική στον κόσμο. Καλύφθηκε με δέρμα βοδιού 
λόγω των διωγμών, αλλά αποκαλύφθηκε  επί Λέοντος Αρμενίου 
στα χρόνια της εικονομαχίας. Στη νότια καμάρα σώζεται πλούσιος 
τοιχογραφικός διάκοσμος με θέματα την Γέννηση και 
τη Βάπτιση του Ιησού καθώς και ίχνη της Υπαπαντής και 
της Μεταμόρφωσης, όλα έργα του 12ου αιώνα.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CE%BA%CE%B9%CE%AE%CE%BB
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A7%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%83%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%80%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7)


 Οι περισσότερες από τις τοιχογραφίες σχεδιάστηκαν 
κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο. Οι 
τοιχογραφίες: Παναγία του Πάθους, Η Είσοδος στην 
Ιερουσαλήμ, και ο Χριστός στο Όρος των Ελαίων, είναι 
κατά πάσα πιθανότητα αργότερα έργα, της 
Παλαιολογικής περιόδου, περίπου στο 1300. Πολλές 
από τις τοιχογραφίες είναι κατεστραμμένες σήμερα 
εξαιτίας της παρόδου του χρόνου, σεισμών, διαρροών 
ύδατος, και του σοβά με τον οποίον καλύφθηκαν κατά 
την Τουρκοκρατία.

https://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




 Μετά την άλωση από τους Τούρκους μάλλον 
λεηλατήθηκε και έπειτα συνέχισε τη λειτουργία του. 
Πιθανότατα έγινε τζαμί μέσα στον 16ο αι. μαζί με 
άλλους ναούς της Θεσσαλονίκης.Oι μοναχοί φαίνεται 
ότι τον εγκατέλειψαν μετά από κάποιο σεισμό ή 
πυρκαγιά καθώς προϋπήρχαν μικροκαταστροφές στο 
εσωτερικό του. Ο Ναός του Οσίου Δαυίδ έχει μια απλή 
εξωτερική όψη, και βρισκόταν μακριά από το κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, κοντά στα βουνά. Αυτό συνεισέφερε 
στη θεωρία πως η Μονή Λατόμου δεν μετατράπηκε σε 
τζαμί αμέσως μετά την κατάληψη της περιοχής από 
τους Οθωμανούς, καθώς αυτοί μετέτρεψαν πρώτα τις 
καλύτερες εκκλησίες στις πιο κεντρικές περιοχές.



 Όταν ο ναός μετετράπη σε τζαμί, οι τοίχοι καλύφθηκαν με σοβά. 
Επιπροσθέτως κατά την Τουρκοκρατία προστέθηκε μιναρές στη 
νοτιοδυτική γωνία. Σήμερα παραμένει μόνον η βάση, μαζί με το 
σπειρωτό κλιμακοστάσιο. Τότε ήταν ένα τζαμί μικρό, φτωχικό και 
απόμερο, όπως και σήμερα παραμένει ταπεινό και σχεδόν 
ασήμαντο εξωτερικά. Το 1972-1975 ανασκάβονται τοιχογραφίες 
3ου, 4ου, 12ου, 13ου και 14ου αι.   Στην αρχική του μορφή ο ναός 
αποτελούσε ένα τετράγωνο κτίριο με κόγχη στα ανατολικά και 
μέσα στο τετράγωνο σχηματιζόταν ισοσκελής σταυρός από 
τέσσερα μικρά διαμερίσματα στις γωνίες. Το κτήριο διέθετε 
επίσης τρούλο, ο οποίος μετέπειτα αντικαταστάθηκε από 
κεραμωτή στέγη. Η δυτική πλευρά του κτηρίου απ' όπου ήταν η 
κύρια είσοδος έχει καταστραφεί και έτσι η σημερινή είσοδος 
βρίσκεται στη νότια πλευρά που τότε θεωρούνταν δευτερεύουσα.





 Ερωτήσεις:

 Πότε αποκαλύφθηκε το περίφημο ψηφιδωτό του 

Χριστού Σωτήρος και γιατί καλύφθηκε εξ αρχής;

 Πως ήταν η αρχική αρχιτεκτονική μορφή του ναού;

Νεφέλη Οικονόμου





 Ο Ναός του αγίου Νικολάου του Ορφανού είναι παλαιό 
βυζαντινό καθολικό μονής της Θεσσαλονίκης κτισμένο στις 
αρχές του 14αιώνα.Το όνομα του ναού, Ορφανός, σχετιζόταν 
πιθανότατα με κάποιο ορφανοτροφείο που λειτουργούσε 
στον περίβολο της. Ο Ναός του αγίου Νικολάου του 
Ορφανού στην σημερινή του μορφή είναι μια μονόχωρη, 
ξυλόστεγη βασιλική που περιβάλλεται από περίστωο στις 
τρεις πλευρές. Ο κεντρικός χώρος στεγάζεται με δίριχτη
στέγη ενώ το περίστωο με μονόριχτη και χαμηλότερη από 
την κεντρική. Ανατολικά το περίστωο απολήγει σε δύο 
κογχωτά περεκλήσσια, ενώ ο κυρίως ναός σε τριμερές ιερό 
και επικοινωνεί με το περίστωο με δύο δίλοβα κογχωτά
ανοίγματα(νότια και βόρεια)και μια είσοδο(δυτικά).Τα δύο 
δίλοβα ανοίγματα υποβαστάζονται από μαρμάρινους που 
φέρουν «θεοδοσιανά» παλαιοχριστιανικά κιονόκρανα.



 Αξιοσημείωτο είναι και το μαρμάρινο τέμπλο που είναι 
σύγχρονο του Ναού. Η τοιχοδομία του ναού είναι απλή 
και στερείται πλούσιου κεραμοπλαστικού διακόσμου σε 
αντίθεση με τους άλλους παλαιολόγειους ναούς της 
Θεσσαλονίκης. Το εσωτερικό του Ναού είναι σχεδόν 
κατάγραφο με καλά διατηρημένες τοιχογραφίες των 
αρχών του 14ου αιώνα(1310-1320μ.Χ) που ανήκουν 
στα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της παλαιολόγειας
ζωγραφικής. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος είναι 
οργανωμένος σε επάλληλες ζώνες. Στον κυρίως ναό 
απεικονίζονται σειρές αγίων, σκηνές από το 
Δωδεκάορτο, τα Πάθη και η Ανάσταση.



 Αξιοσημείωτη επίσης είναι η ιστόρηση του Ακάθιστου ύμνου στο βόρειο 
σκέλος του περίστωου καθώς και σκηνών από την Παλαιά Διαθήκη, από 
τα θαύματα και από το βίο του αγίους Γερασίμου στο νότιο σκέλος του. 
Στο νάρθηκα σώζονται σκηνές από το βίο του αγίου Νικολάου. Στο ιερό, 
στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας, απεικονίζεται η Παναγία δεομένη 
ανάμεσα σε αρχαγγέλους και από κάτω ο Μελισμός. Ο τοιχογραφικός 
διάκοσμος του Αγίου Νικολάου του Ορφανού διακρίνεται για την 
συνθετική του δύναμη, το χρωματικό πλούτο και τη πλούσια και 
ενδιαφέρουσα θεματολογία του.

 Ερωτήσεις

 Γιατί ονομάζεται Ορφανός;

 Τι απεικονίζεται στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας;

Νικολέτα Πανοπούλου


