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1.Εισαγωγή 

 

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται στην ομώνυμη οδό 

και είναι πεντάκλιτη βασιλική με εγκάρσιο κλίτος και με πλούσιο 

ζωγραφικό και μαρμάρινο διάκοσμο με περίτεχνα κιονόκρανα. Στο 

υπόγειο του ναού βρίσκεται ο χώρος μαρτυρίου του Αγίου. Από τα 

ψηφιδωτά του, ξεχωρίζει αυτό που απεικονίζει τον ίδιο τον άγιο με 

δύο μικρά παιδιά και ένα άλλο, που απεικονίζει τον άγιο ανάμεσα 

στον επίσκοπο και στον έπαρχο οι οποίοι ανακαίνισαν το ναό. Ο 

σημερινός ναός κτίστηκε από τον επίσκοπο Ιωάννη τον 7ο αιώνα, 

στα ερείπια παλαιότερου ναού. Το σημερινό κτίσμα είναι ξυλόστεγο 

χωρίς θόλο και οι διαστάσεις κάτοψής του είναι 43,58 μ. (μήκος) και 

33 μ. (πλάτος). Η χρονολογία ανέγερσης του ναού δεν μας είναι 

επακριβώς γνωστή. Στο κείμενο των θαυμάτων του Αγίου 

Δημητρίου, αναγράφεται ότι ο πρώτος ναός οικοδομήθηκε από τον 

έπαρχο του Ιλλυρικού Λεόντιο το 412-413 μ.Χ. Όταν αυτός κάηκε, 

ανάμεσα στα 628-634, χτίστηκε στη θέση του πεντάκλιτη βασιλική. 

Το 1988 ο ναός ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς από την UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
http://el.wikipedia.org/wiki/1988
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/UNESCO


4 
 

2. Ιστορική Ανασκόπηση 

 

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου κτίστηκε στα 

μέσα του 5ου αιώνα από τον έπαρχο του Ιλλυρικού Λεόντιο πάνω 

στον τάφου του Αγίου, ο οποίος μαρτύρησε ως χριστιανός με το 

στρατιωτικό αξίωμα του ανθυπάτου επί του αυτοκράτορος 

Μαξιμιανού (292-311), που διέταξε «λόγχαις ἀναιρεθῆναι τὸν 

μάρτυρα» μετά την ήττα του Δανδήλου παλαιστού Λυαίου από τον 

μαθητή του Δημητρίου Νέστορα στον χώρο του Σταδίου της πόλεως. 

Μεγάλη πυρκαγιά μεταξύ των ετών 629 και 639 κατέστρεψε μεγάλο 

μέρος αυτού του κτηρίου. Η ευσέβεια του λαού της Θεσσαλονίκης με 

επικεφαλής τον Επίσκοπο Ιωάννη τον ξανακτίζει διευρύνοντάς τον. 

Το 904 ο Ναός λεηλατήθηκε από τους Σαρακηνούς και αρπάχτηκε σε 

κομμάτια το ιερό «Κιβώριο». Άλλη διαρπαγή νέου «Κιβωρίου» 

σημειώνεται από τους Νορμανδούς 281 χρόνια αργότερα, όταν 

καταλήφθηκε η πόλη από αυτούς το 1181. 

Το 1493 ο Ναός μετατρέπεται σε τζαμί από τους Τούρκους. Στο 

βορειοδυτικό μέρος του Ναού μεταφέρεται το κενοτάφιο του Αγίου 

και απομονώνεται από το Τζαμί. Με την απελευθέρωση της 

Θεσσαλονίκης το 1912 ο Ναός επαναλειτουργεί ως χώρος λατρείας - 

τιμής του Αγίου Δημητρίου. Η πυρκαγιά της 5ης και 6ης Αυγούστου 

του 1917 αποτεφρώνοντας τα δύο τρίτα της Θεσσαλονίκης μετέβαλε 

σε ερείπια και τον ιστορικό Ναό, ο οποίος επί χίλια πεντακόσια 

συνεχή έτη αποτελούσε το κόσμημα και το καύχημα της δεύτερης 

πρωτεύουσας του ελληνικού Γένους. Αναστηλωτικές εργασίες 

αποκατέστησαν την αρχική του μορφή. Για το ιστορικό του Ναού του 

Αγίου Δημητρίου και για την τιμή του Μυροβλήτου Μάρτυρος 

υπάρχουν πλούσιες πηγές, από τις οποίες μπορεί να σχηματιστεί όχι 

απλά μια ιστορική εικόνα, αλλά και να κατανοηθεί η ιδιαιτερότητα 

της ιστορίας της Θεσσαλονίκης, που έζησε παράλληλα και άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την τιμή του Μυροβλήτη και προστάτης της Αγίου. 



5 
 

Με το διάταγμα των Μεδιολάνων, που υπέγραψε ο Μ. Κωνσταντίνος 

το 313 μ.Χ., οι Θεσσαλονικείς Χριστιανοί ελεύθερα πλέον έσπευσαν 

αμέσως να τιμήσουν τον συμπολίτη τους μάρτυρα Δημήτριο, 

χτίζοντας έναν μικρό Ναό «οικίσκο» στο χώρο όπου είχε μαρτυρήσει 

και ταφεί, κοντά στο υπόγειο ερειπωμένου ρωμαϊκού λουτρού δίπλα 

στο Στάδιο της πόλεως: «...οἰκία φορητοῖς ἐπικεχωσμένη καὶ 

στενουμένη ὑπὸ τῶν περιβόλων τοῦ δημοσίου λουτροῦ και τοῦ 

σταδίου». Ο χώρος αυτός του Ναΐσκου του Αγίου Δημητρίου 

γρήγορα έγινε κέντρο της λατρείας - τιμής του. Απ’ όλα τα μέρη 

συνέρρεαν οι πιστοί, άλλοι για να προσευχηθούν στον τάφο του 

Μεγαλομάρτυρος και άλλοι για να θεραπευθούν από βαριές 

ασθένειες με το μύρο που ανέβλυζε από τον τάφο του Αγίου. Μεταξύ 

των προσκυνητών ήταν και ο έπαρχος του Ιλλυρικού Λεόντιος από 

το Σίρμιο, ο οποίος θεραπεύθηκε τελείως από ασθένεια που έπασχε. 

Ο Λεόντιος από ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο Δημήτριο έκτισε στα 

413 στην ίδια θέση του μικρού Ναού νέο επιβλητικό Ναό που με 

διάφορες προσθήκες, επισκευές και διαρρυθμίσεις σώθηκε μέχρι τη 

μεγάλη πυρκαγιά του 1917, οπότε και καταστράφηκε, για να 

αναστηλωθεί στη συνέχεια «ἐκ βάθρων». 

Ο Ναός του Αγίου Δημητρίου ως μνημείο τέχνης αποτελεί ένα από τα 

πλέον υπέροχα χριστιανικά μνημεία της ελληνικής Ανατολής. Η 

αρχιτεκτονική του μας διέσωσε τον γνησιότερο τύπο της 

ελληνιστικής βασιλικής ή των δρομικών Ναών, με ξύλινη αμφικλινή 

στέγη. Φέρει εγκάρσιο κλίτος έμπροσθεν του Ιερού Βήματος και 

υπερώα επάνω από όλα τα κλίτη και τον νάρθηκα. Η σημερινή της 

μορφή είναι του 7ου αι. και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 

εκκλησίες - μαρτύρια. Χωροταξικά τοποθετείται στο κέντρο της 

παλαιάς πόλεως, βορειοανατολικά της αρχαίας αγοράς. Έχει 

διαστάσεις κάτοψης 43,58 μ. (μήκος) και 33 μ. (πλάτος). Με 

τέσσερεις κιονοστοιχίες η Βασιλική χωρίζεται σε πέντε κλίτη ή στοές. 

Το μεσαίο κλίτος είναι ευρύτερο από τα υπόλοιπα τέσσερα, χωρίζεται 
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από αυτά με οκτώ πράσινους, δώδεκα λευκούς κίονες και τέσσερεις 

πεσσούς, που κοσμούνται με κιονόκρανα, τα οποία στέφονται με 

επιθέματα. Η επένδυση των τοίχων και των πεσσών με πολύχρωμες 

πλάκες συνιστούν την ορθομαρμάρωση του υπερυψωμένου 

κεντρικού κλίτους. Τα πλάγια κλίτη στεγάζονται με κλιμακωτές 

στέγες, ώστε να δημιουργούνται μονόλοβα, δίλοβα και τρίλοβα 

παράθυρα, δια των οποίων εισέρχεται άπλετο φως στον 

μεγαλόπρεπο εσωτερικό χώρο της Βασιλικής. Άνωθεν των πλαγίων 

κλιτών οικοδομήθηκαν ευρύχωροι Γυναικωνίτες. Οι δεκαπέντε 

περίπου παραλλαγές των κιονοκράνων, όπως οι διακοσμήσεις 

ακανθώδους σχήματος, οι κεφαλές κριών, λοιποί φυτικοί διάκοσμοι, 

αετοί με ανοικτές τις πτέρυγές του κ.ά, μας διασώζουν μια 

χριστιανική τέχνη απαράμιλλης ποιοτικής αξίας και αισθητικής. Ένα 

έκτο κλίτος διαμορφώνεται κάθετα στα προηγούμενα, φέρει 

τέσσερεις ερυθρούς και οκτώ λευκούς κίονες και τέσσερεις πεσσούς 

με κορινθιακά κιονόκρανα και επίκρανα και φιλοξενεί το Ιερό Βήμα 

του Ναού, μετά των πτερυγίων αυτού και της ημικυκλικής αψίδος. 

Ας σημειωθεί εδώ ότι το υλικό κατασκευής των κιόνων είναι 

αιγυπτιακός πορφυρίτης, προκονησιακό μάρμαρο και θεσσαλικός ή 

ατράκιος λίθος. 

Η είσοδος στον Ναό παλαιά γινόταν από τη δυτική πλευρά, διά της 

μεγάλης ορθογωνίου αυλής, στην οποία ανηγέρθη κυκλικό 

περιστύλιο (αίθριο ή atrium) έχοντας εν τω μέσω τοποθετημένη την 

φιάλη αγιασμού, μαρμάρινη στεγασμένη λεκάνη, περιστοιχισμένη 

από οκτώ μαρμάρινους κίονες, στολισμένη εξωτερικά με ραβδώσεις. 

Σήμερα σώζεται μόνο η λεκάνη, ενώ το υπόλοιπο της φιάλης έχει 

καταστραφεί. Διά της εισόδου εισερχόμαστε στον μεγαλοπρεπή 

Νάρθηκα, ο οποίος φέροντας εν τῳ μέσῳ αυτού δύο πράσινους 

κίονες, σχηματίζει το Τρίβηλον του Ναού, που οδηγεί στον κυρίως 

Ναό. Με την ανέγερση της Βασιλικής από τον Λεόντιο αναπτύσσεται 

ιδιαίτερα η τιμή του Αγίου Δημητρίου διά της κατασκευής 
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εξαγωνικού Κιβωρίου «πρὸς τοῖς λαοῖς πλευροῖς», κοντά στην 

αριστερή κιονοστοιχία του μεσαίου κλίτους, όπου κατόπιν οραμάτων 

και ενυπνίων δημιουργήθηκε η πίστις ότι «ὑπὸ γῆν κεῖται τὸ πανάγιον 

λείψανον». Γύρω στα 1481 στο εσωτερικό του Ναού, στην αριστερή 

κιονοστοιχία αμέσως μετά τον νάρθηκα, τοποθετήθηκε ο 

μαρμάρινος, αναγεννησιακού ρυθμού, τάφος του Λουκά Σπαντούνη, 

κάτωθεν του οποίου σώζεται μέχρι και σήμερα δεκατριάστιχη 

επιγραφή που συνιστά εγκώμιο στον Θεσσαλονικέα πρόκριτο. Από 

τότε που κυριεύτηκε η πόλη από τους Τούρκους πλήρωνε βαρύτατο 

φόρο στους κατακτητές, ώστε να παραμείνει ο Ναός στη διάθεση των 

ευσεβών Θεσσαλονικέων. Το 1490 ή 1491 ο Ναός επί σουλτάνου 

Βαγιαζίτ Β’ (1481-1512) μετατράπηκε σε τζαμί με το όνομα «Κασημιέ 

- Τζαμί», για να παραδοθεί και πάλι στη θεία λατρεία των ευσεβών 

ορθοδόξων χριστιανών το 1912, αμέσως μετά την απελευθέρωση 

της συμπρωτεύουσας. 

Η μεγαλοπρέπεια του Ι. Ναού του Αγίου Δημητρίου δεν συνίσταται 

μόνο στη λαμπρή πραγματικά αρχιτεκτονική του. Η πολύχρωμη 

ορθομαρμάρωση και ο πλούσιος γλυπτικός διάκοσμος προσδίδουν 

στο έργο της ανέγερσης και εξωραϊσμού του Ναού μοναδική, 

διαχρονική, μνημειακή αξία. Η ορθομαρμάρωση και η επένδυση με 

ποικίλες μαρμάρινες πλάκες των κιονοστοιχιών, του μεσαίου κλίτους, 

του Νάρθηκα και άλλων ιερών, ως επίσης τα γείσα, οι πεσσοί, τα 

κιονόκρανα, τα θωράκια, τα επιστύλια και τα επιθήματα που 

συνιστούν την προσφορά υψηλής γλυπτικής τέχνης στον ευπρεπισμό 

του Ναού και προσθέτουν μεγαλύτερη λαμπρότητα στην Βασιλική 

του Αγίου Δημητρίου. Στην τουρκοκρατία τα γλυπτά 

χρησιμοποιήθηκαν γιά την επίστρωση του δαπέδου του Ναού (που 

είχε ήδη μετατραπεί σε τζαμί), απομακρύνθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν 

ως οικοδομικό υλικό για την ανέγερση του μιναρέ. Ό,τι υλικό 

βρέθηκε κατά τις εργασίες αναστήλωσης του Ι. Ναού μετεφέρθηκε 

στην Κρύπτη. Ο ζωγραφικός διάκοσμος της Βασιλικής, που 
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συνίσταται από μωσαϊκά και τοιχογραφίες, καθιστά έτι 

επιβλητικότερο τον ναό, καθώς ο διάκοσμος αυτός αντιπροσωπεύεται 

από έργα διαφόρων περιόδων και φάσεων της βυζαντινής τέχνης. Τα 

μωσαϊκά του βορείου και νοτίου κλίτους, τα μωσαϊκά των κτητόρων, 

του Αγίου Σεργίου, της Θεοτόκου μετά του Αγίου Θεοδώρου του 

Στρατηλάτου, του Αγίου Δημητρίου, σε διάφορα σημεία και σε 

ποικιλία συνθέσεων καλύπτουν χρονική περίοδο από τον Στ’ μέχρι 

τον Θ’ αιώνα. Το πλήθος των τοιχογραφιών με την υψηλή τεχνική, 

την ευρύτατη θεματολογία και την άριστη προσαρμογή τους στις 

δεδομένες επιφάνειες, προσθέτουν έντονη διδακτική τους αξία 

γραφικότητα και χάρη υψηλής καλαισθησίας. Καταλήγοντας θα 

μπορούσαμε να πούμε πως η βασιλική του Αγίου Δημητρίου, 

στολισμένη με τα πολύχρωμα δάπεδα και τις ορθομαρμαρώσεις και 

ακόμη με τα ψηφιδωτά στους τοίχους, στα τόξα και στους θόλους, 

με ψιλοδουλεμένα κιονόκρανα και ανάγλυφα θωράκια και τέμπλα και 

με άλλα γλυπτά, καθώς και με φορητές εικόνες, από τις οποίες 

αρκετές έχουν σημειωθεί στα κείμενα εποχής, συνιστά ένα μνημειακό 

πραγματικά κτίσμα θαυμαστής μορφολογίας. 

Αν και έχουν περάσει τόσοι αιώνες από τον καιρό της κατασκευής 

της και έχει ταλαιπωρηθεί από τον χρόνο, σεισμούς, πυρκαγιές και 

αναστηλώσεις, διατηρεί τη γνησιότητα και το πνεύμα της 

μεγαλοφροσύνης που ξεχωρίζει την αρχιτεκτονική της εποχής, 

καθώς και την έξοχη και διαχρονική καλλιτεχνική αξία και αισθητική, 

όπως μπορούμε να κρίνουμε από όσα μέρη διασώθηκαν. Κατανοούμε 

λοιπόν τους λόγους διά τους οποίους η Βασιλική του Αγίου 

Δημητρίου κυριαρχεί λειτουργικά και οπτικά επί σειρά αιώνων στη 

Θεσσαλονίκη, μια και υπήρξε όχι μόνο το κέντρο της τιμής του Αγίου 

Δημητρίου, πολιούχου και προστάτη της πόλεως, αλλά και ο 

κατεξοχήν λατρευτικός χώρος της πρωτεύουσας της μακεδονικής 

γης, όπου η χριστιανική πίστη συνδέθηκε άμεσα και άρρηκτα με τις 

παραδόσεις και την ιστορία του Ορθόδοξου Ελληνικού Έθνους. 
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3. Διάρθρωση του Ιερού Ναού 

 

3.1 Ο Αύλειος Χώρος 

Η αυλή που βρίσκεται μπροστά, στη δυτική πλευρά του ναού, πριν 

από την πυρκαγιά του 1917 έφερε πύλη και υπολείμματα του 

αρχαίου σταδίου. Σήμερα το μόνο που έμεινε είναι η μεγάλη 

μαρμάρινη στρογγυλή λεκάνη της φιάλης του αγιασμού. Αρχικά ήταν 

περιστοιχισμένη από οκτώ μαρμάρινους κίονες, η οποία είναι 

στολισμένη εξωτερικά με ραβδώσεις και κατασκευάσθηκε την 

τελευταία περίοδο του Βυζαντίου. Στο χώρο της αυλής υπάρχει 

επίσης ο τάφος και η προτομή του μακαριστού Μητροπολίτου 

Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος του Β' (1925 - 2003), ο οποίος 

επανέφερε επί των ημερών του τα ιερά λείψανα του Αγίου 

Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. 

 

              

 Εικόνα 1: Φιάλη                                           Εικόνα 2: Τάφος Παντελεήμονος 
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3.2 "Ο Νάρθηκας" 

 
 

Εισερχόμενοι στον νάρθηκα, το πρώτο μέρος κατά την είσοδο μας 

στον ναό, αντικρίζουμε πρώτα το μεγάλο προσκυνητάρι με την 

εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Είναι αντίγραφο της 

εικόνας που βρίσκεται πάνω από τον τάφο της Παναγίας στη 

Γεσθημανή. Φιλοτεχνήθηκε σε ανάμνηση της επίσκεψης στο ναό και 

του μεγάλου προσκυνήματος, το 1992 και το 2002. Δίπλα - αριστερά 

είναι η μεγάλη εικόνα που παριστάνει τον Άγιο Δημήτριο δεόμενο, 

σαν να υποδέχεται με αγάπη τον κάθε προσκυνητή. Η εικόνα αυτή 

είναι από τα εγκαίνια του Ναού το 1948. 

 

                   
 

Εικόνα 3: Ο νάρθηκας και το τρίβηλο            Εικόνα 4: Παναγία Ιεροσολυμίτισσα 

 

Ο νάρθηκας φωτίζεται από ένα τρίλοβο παράθυρο στη δυτική 

πλευρά. Στο νότιο τμήμα υπάρχει κλιμακοστάσιο για τα υπερώα, ενώ 

στο βόρειο υπάρχει ενσωματωμένο ένα τμήμα του ρωμαικού 

λουτρού, στην κορυφή του οποίου δημιουργήθηκε το 

κωδωνοστάσιο. Στο βορειοδυτικό τμήμα υπάρχει τοιχογραφία με τη 

Σταύρωση του 11ου αιώνα. Επικοινωνεί με τον κυρίως ναό με 

τρίβηλο, δηλαδή επιβλητικό τρίλοβο άνοιγμα, και με δύο πλάγια 

τοξωτά ανοίγματα. Οι δύο κίονες αποτελούνται από πράσινο 
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θεσσαλικό μάρμαρο και θεοδοσιανά κιονόκρανα με πολυποίκιλη 

ένθετη διακόσμηση των τόξων. 

 

3.3 Ο Κυρίως Ναός 
 

Ο ναός χωρίζεται σε πέντε κλίτη* από τέσσερεις κιονοστοιχίες. Το 

κεντρικό κλίτος είναι το μεγαλύτερο από τα άλλα τέσσερα - δύο 

βόρεια και δύο νότια - ενώ οι κεντρικές κιονοστοιχίες είναι 

παράλληλες και αποτελούνται από μαρμάρινους κίονες** και 

πεσσούς***. Τα κιονόκρανα, τα οποία υπάρχουν σε δεκαπέντε, 

περίπου, παραλλαγές σ' όλο το ναό, είναι τα περισσότερα 

"θεοδοσιανά" - κορινθιακά. Είναι διακοσμημένα με ακανθώδη 

σχήματα, ανεμιζόμενα φύλλα και με κεφαλές κριών και μας 

διασώζουν μια χριστιανική τέχνη απαράμιλλης ποιοτικής αξίας και 

αισθητικής. Ανήκουν είτε σε παλαιότερα κτίσματα είτε στη Βασιλική 

του 5ου αιώνα. 

   

Εικόνα 5: Κεντρικό κλίτος                          Εικόνα 6: Αριστερές Κιονοστιχίες 

 

* είναι τα μέρη που χωρίζεται ο ναός 

οριζόντια με κιονοστοιχίες 

 

** οι μικρότερες στρογγυλές κολώνες 

με τα κιονόκρανα 

 

*** οι τετράγωνες κολώνες κατά μήκος 

του ναού 

 

Εικόνα 7: Δεξιές Κιονοστιχίες 
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3.4 Το Παρεκκλήσιο του τάφου 

 

H είσοδος για το λεγόμενο παρεκκλήσιο του τάφου του Αγίου 

Δημητρίου αποτελεί ένα κτίσμα δημοσίου λουτρού της ρωμαϊκής 

εποχής που κατεδαφίστηκε κατά την ανέγερση του ναού. Εδώ 

μεταφέρθηκε ο τάφος του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος αρχικά 

βρισκόταν κάτω από την Αγία Τράπεζα στο Ιερό Βήμα. Αργότερα, 

πιθανότατα για λόγους λειτουργικότητας του χώρου, για να 

εξυπηρετούνται οι ανάγκες των πιστών που ήθελαν να προσκυνούν 

τον τάφο του Μάρτυρος, μεταφέρθηκε στο κιβώριο στο κεντρικό 

κλίτος και στη συνέχεια, όταν ο ναός μετατράπηκε σε τζαμί, στο 

σημείο που βρίσκεται σήμερα. Κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας 

ο χώρος ήταν υπό τον έλεγχο των Τούρκων και όσοι Χριστιανοί 

πήγαιναν να προσκυνήσουν πλήρωναν πάντοτε για να τους 

επιτραπεί η προσκύνηση. 

 

                   

 

Εικόνα 8: Είσοδος παρεκκλήσίου        Εικόνα 9: Ο προσκυνούμενος σήμερα τάφος           

του τάφου                                                                του Αγίου Δημητρίου 



13 
 

3.5 Το παρεκκλήσιο του Αγίου Ευθυμίου 

 

Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του εγκάρσιου κλίτους, δεξιά 

του ιερού βήματος. Κύρια χαρακτηριστικά του, η αρχιτεκτονική του 

και ο θαυμάσιος αγιογραφικός διάκοσμος, δείγμα της αναγεννήσεως 

της εποχής των Παλαιολόγων στη Θεσσαλονίκη. 

 Πρόκειται για τρίκλιτη κιονοστήρικτη βασιλική του 13ου ή 14ου αι. 

που βρίσκεται ανατολικά του εγκαρσίου κλίτους με θαυμάσιες 

αγιογραφίες, δείγμα της αναγεννήσεως της εποχής των 

Παλαιολόγων στη Θεσσαλονίκη. Οι στρεπτοί κίονες στοιχίζονται σε 

τρία ζεύγη και συνοδεύονται από δύο κτιστούς πεσσούς που 

στηρίζουν το εικονοστάσιο. Η θύρα του Παρεκκλησίου αυτού 

αποτελούσε την εξωτερική ανατολική πύλη της βασιλικής και 

διατηρεί ακόμη το αρχαίο περιθύρωμά της. Ο φωτισμός 

επιτυγχάνεται διά φωταγωγών στο υψωμένο μεσαίο κλίτος και διά 

παραθύρων στη νότια πλευρά, στην κεντρική αψίδα και στις πλάγιες 

αψίδες της Προσθέσεως και του Διακονικού. Σύμφωνα με βάσιμες 

απόψεις τις τοιχογραφίες του ναϊδρίου φιλοτέχνησε ο περίφημος 

Θεσσαλονικεύς αγιογράφος Μανουήλ Πανσέληνος. Οι τοιχογραφίες 

αυτές παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες με εκείνες του Πρωτάτου 

των Καρυών του Αγίου Όρους, που έγιναν από τον Πανσέληνο στο 

χρονικό διάστημα από το 1282 μέχρι το 1328. 

            Επιγραφή που υπάρχει κατά μήκος του βορείου τείχους 

αποδίδει την ανακαίνιση και τοιχογράφηση του ναϊδρίου σε χορηγία 

του αυτοκράτορος Μιχαήλ και της συζύγου του, η οποία καταγόταν 

από το γένος των Κομνηνών. Η επιγραφή είναι τρίμετρος ιαμβική, 

μελανού χρώματος, κεφαλαίων χαρακτήρων και παχέων γραμμάτων. 

            Ολόκληρο το σύστημα της τοιχογράφησης χαρακτηρίζεται 

από διαύγεια, κινητικότητα, έντονη πνευματικότητα και ενότητα 

προσαρμογής στις συγκεκριμένες επιφάνειες, στοιχεία άλλωστε 

χαρακτηριστικά της Μακεδονικής Σχολής  στην οποία ανήκει 
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τεχνοτροπικά ολόκληρος ο εικονογραφικός κύκλος του 

παρεκκλησίου. Αρχικώς στην αψίδα αγιογραφήθηκε η Πλατυτέρα 

μεταξύ Αγγέλων και προτομών των Μεγάλων Προφητών Ησαΐου και 

Ιερεμίου. Οι τοιχογραφίες του κεντρικού κλίτους αναφέρονται στο 

Δωδεκάορτο, το οποίο αρχίζει από τον Ευαγγελισμό μετά του Αγίου 

Μανδηλίου πάνω από την αψίδα της κόγχης του Ιερού, συνεχίζει επί 

του νοτίου τοίχου και καταλήγει στο τόξο προ της αψίδος με την 

παράσταση της Πεντηκοστής. Κάτω από το Δωδεκάορτο εικονίζονται 

σκηνές από τη διδασκαλία του Κυρίου, όπως επίσης και θαύματά 

Του, ενώ στο Ιερό Βήμα υπάρχουν οι καθιερωμένες σκηνές της Θείας 

Μεταλήψεως των Αποστόλων από τον Κύριο. 

            Στην κατώτερη ζώνη των τοίχων του Ναού εικονίζονται ως 

επικεφαλής οι Άγιοι Ευθύμιος και Δημήτριος και εν συνεχεία Άγιοι 

ολόσωμοι, ενώ στην ανάλογη ζώνη του Ιερού βλέπουμε Ιεράρχες 

ολόσωμους ή σε προτομές. Σκηνές από τον βίο του Αγίου Ευθυμίου 

παριστάνονται στο βόρειο πλάγιο κλίτος, ενώ ο δυτικός τοίχος 

καταλαμβάνεται από την Κοίμηση της Θεοτόκου. Τα υπόλοιπα μέρη 

καλύπτονται από προτομές Αγίων και διακοσμητικά με 

αραβουργηματοειδείς έλικες και γεωμετρικά σχέδια χωρίς μελανά 

περιγράμματα. 

 

        

Εικόνα 10: Το παρεκκλήσιο του           Εικόνα 11: Τοιχογραφίες του Αγίου       

Αγίου Ευθυμίου                                                                      Ευθυμίου 
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Αν και οι μικρές διαστάσεις του παρεκκλησίου δεν επιτρέπουν τη 

μεγάλη ανάπτυξη των σκηνών, χαρακτηρίζονται από την υψηλή 

ποιοτική αξία της παλαιολογείου αναγεννήσεως τόσο ως προς τη 

λαμπρότητα του χρώματος, όσο και ως προς την οργανική σύνθεση 

των σωμάτων και την απόδοση της πνευματικότητος των μορφών. 

Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία που προσδίδουν σ’ αυτήν την 

εμφαντική δραματική και με «ρεαλιστικούς» τόνους τεχνοτροπία μια 

ιδιαίτερη ευγένεια  και μια έντονη πνευματικότητα. Οι 

εικονογραφικοί κύκλοι και οι πολυπρόσωπες συνθέσεις, γεμάτες ζωή 

και κίνηση, χαρακτηρίζονται από μια υπερβατική μνημειακή τάση με 

έντονο τον διδακτικό ρόλο, όπως αυτός διαχέεται προς τον πιστό 

προσκυνητή μέσα από τις επιβλητικές μορφές, το φωτεινό πλάσιμο 

του προσώπου και τη χυτή πτυχολογία του ιματισμού και από το 

βάθος και τη ζωηρότητα των εκφράσεων των φυσιογνωμιών. Οι 

τελευταίες παριστάνονται με ρωμαλέο και θαυμαστής τόλμης και 

σταθερότητος τρόπο, συνθέτοντας τοιχογραφίες αριστοκρατικού 

χαρακτήρα με μορφές ασύγκριτης ομορφιάς και εκφραστικής 

δύναμης. 

 

Οι εξαίρετες αυτές τοιχογραφίες στο σύνολό τους μαρτυρούν τη 

διαρκή και άμεση επικοινωνία της τέχνης της Κωνσταντινουπόλεως 

με τη Θεσσαλονίκη. Η συμπρωτεύουσα την εποχή αυτή εμφανίζεται 

ως ένα από τα πλέον σημαντικότερα καλλιτεχνικά κέντρα της 

θρησκευτικής ζωγραφικής με τουλάχιστον τέσσερα ή πέντε 

σύγχρονα εργαστήρια, με καλλιτέχνες που διευρύνουν το έργο τους 

με αυξανόμενη ενεργητικότητα και ένθερμο ζήλο, τόσο στις 

ελληνικές, όσο και στις γειτονικές περιοχές, με αποτέλεσμα η 

ζωγραφική αυτή να αποκτήσει ιδιαίτερη φυσιογνωμία στην τεχνική 

της, ώστε να της αποδοθεί ο τίτλος της περίφημης και πλέον 

επιφανούς «Μακεδονικής Σχολής». 
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3.6 Το Κιβώριο 

 
 

Στη μέση του ναού, κοντά στην αριστερή κιονοστοιχία του κεντρικού 

κλίτους, βρισκόταν ένα εξαγωνικό κιβώριο1 –υπάρχουν 

αποτυπώματα στο δάπεδο – όπου μετά από ενύπνια και οράματα 

ευσεβών Θεσσαλονικέων, δημιουργήθηκε η πίστη ότι κάτω κάτω από 

αυτό βρισκόταν το “Πανάγιο λείψανό” του. Καταστράφηκε από 

επιδρομή των Σαρακηνών το 904 μ.Χ., όπως και ο τάφος του Αγίου 

από τους Νορμανδούς το 1118. Σήμερα έχει κατασκευαστεί νέο 

μαρμάρινο κιβώριο, εντός του οποίου βρίσκεται η περικαλλής 

αργυρά λάρνακα με τα Χαριτόβρυτα λείψανα του Αγίου Δημητρίου, 

τα οποία αποτελούν πηγή ευλογίας, θαυμάτων και ευεργεσιών όχι 

μόνο για τους ευσεβείς Θεσσαλονικείς, αλλά και για όλους τους 

προσκυνητές του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου του 

Μυροβλήτου. 

 

 

Εικόνα 11: Το κιβώριο με τα ιερά λείψανα του Αγίου Δημητρίου 

                                                           
1 είναι η μαρμάρινη εξαγωνική κατασκευή όπου φυλάσσεται η λάρνακα με τα ιερά λείψανα 

του Αγίου Δημητρίου. Κιβώριο, επίσης, σε διαφορετική μορφή, υπάρχει πάνω από το φρέαρ 

του αγιάσματος, στην Ωραία Πύλη, και στο κέντρο της κρύπτης 
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Εικόνα 12: Εικόνες Κιβωρίου                     Εικόνα 13: Εικόνες Κιβωρίου 
 
 

      

Εικόνα 14: Εικόνες Κιβωρίου                        Εικόνα 15: Εικόνες Κιβωρίου 
 
  

     

Εικόνα 16: Εικόνες Κιβωρίου                          Εικόνα 17: Εικόνες Κιβωρίου 

Αποτελεί το σημαντικότερο, πολυτιμότερο και ιερότερο σημείο του 

προσκυνήματος στον Ι. Ναό. 
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Εικόνα 18: Εικόνες Κιβωρίου                           Εικόνα 19: Εικόνες Κιβωρίου 

           

Εικόνα 20: Εικόνες Κιβωρίου                        Εικόνα 21: Εικόνες Κιβωρίου 

 

 

Εικόνα 22: Εικόνες Κιβωρίου 
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3.7 Το Φρέαρ του Αγιάσματος 

 
Βρίσκεται μπροστά στο αριστερό πεσσό του Ιερού Βήματος και 

διαμορφώθηκε αργότερα κατάλληλα με μεταγενέστερο μαρμάρινο 

κιβώριο. Αποτέλεσε τον πρώτο τάφο του Αγίου Δημητρίου, διότι 

μέσα σ' αυτό ερρίφθη το σώμα του Αγίου, για να καταστραφεί και να 

εξαφανιστεί από τους ειδωλολάτρες. 

 

      

Εικόνα 23.1: Το Φρέαρ του Αγιάσματος       Εικόνα 23.2: Το Φρέαρ του Αγιάσματος 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στον ημικυκλικό χώρον της αψίδος είχε 

προστεθεί ο διάδρομος με το Κιβώριο, περιφραγμένος με θωράκια. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιστορικές μαρτυρίες περί φυλακίσεως και 

Μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, ο συγκεκριμένος χώρος με τις 

καμάρες του ρωμαϊκού λουτρού εθεωρείτο τόπος ιερός και το νερό 

των κρηνών που ευρίσκοντο στις κόγχες χρησιμοποιήθηκε 

προφανώς ως αγίασμα, διότι τα αγιάσματα ανέκαθεν συνδέονταν 

στενά και άμεσα τόσο με τους τόπους των Μαρτυρίων, όσο και με 

τους ναούς οι οποίοι ανεγείρονταν στη συνέχεια. Τα δύο σημάδια 
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στην πλάκα του δαπέδου προ της κόγχης ενισχύουν την άποψη για 

την ύπαρξη πιθανότατα μαρμάρινης φιάλης ή λεκάνης πληρουμένης 

ύδατος εκ του άνωθεν κρουνού. Οι σωλήνες που ανευρέθησαν κατά 

τις αρχαιολογικές έρευνες κατευθύνονται στο πηγάδι ή φρέαρ, που 

βρίσκεται δίπλα στον αριστερό πεσσό του ιερού και θα πρέπει να 

μετέφεραν αγίασμα από το πηγάδι στις κόγχες της Κρύπτης, μέχρι 

της εμφανίσεως του Μύρου. Αυτή η λεκάνη χρησίμευε για τη 

συλλογή αρχικά του αγιάσματος και έπειτα του Μύρου, το οποίο 

μεταφερόταν με μολύβδινο σωλήνα από το φρέαρ και μέσω 

διακλαδώσεων διερχόταν κάτω από το δάπεδο του Κιβωρίου. Το 

φρέαρ τροφοδοτούσε με νερό τα ρωμαϊκά λουτρά και αποτέλεσε τον 

πρώτο τάφο του Μάρτυρος, διότι μέσα σε αυτό ερίφθη το σώμα του 

Αγίου μετά τον λογχισμό του από τους στρατιώτες του Ρωμαίου 

αυτοκράτορα, προφανώς γιά να μην υπάρξει σαφής έλεγχος των 

πράξεών του. Οι ιερείς κατέβαιναν από το Ιερό Βήμα από τη νότια 

κλίμακα και από τη στενή είσοδο εισέρχονταν στον μαρμάρινο 

διάδρομο, που προστάτευε τις κρήνες του αγιάσματος και μετέδιδαν 

το αγίασμα αυτό στους πιστούς. 

 

3.8 Κρύπτη 
 
Η είσοδος της κρύπτης βρίσκεται δίπλα από τον δεξιό πεσσό του 

ιερού βήματος και οδηγεί στο χώρο εκείνο που σύμφωνα με την 

παράδοση φυλακίσθηκε, μαρτύρησε και τάφηκε ο Άγιος Δημήτριος.  

Πρόκειται για το ανατολικό τμήμα του μεγάλου ρωμαικού λουτρού 

που βρισκόταν κοντά στην αγορά και το στάδιο για την εξυπηρέτηση 

των αθλητών. 

Ο Άγιος Δημήτριος, ο θαυματουργός προστάτης της Θεσσαλονίκης, 

τιμήθηκε αμέσως μετά την καθιέρωση του χριστιανισμού. Στον Ναό 

του, από την ίδρυσή του (μέσα του 5ου αι.), τρεις ήταν οι κύριοι 
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χώροι τιμής του: το σταυρόσχημο Εγκαίνιο στο ιερό του Ναού, το 

εξαγωνικό Κιβώριο στο κεντρικό κλίτος και η Κρύπτη με την κρήνη. 

 Η Κρύπτη του Ναού του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη 

αναφέρεται στο σύμπλεγμα στοών και διαδρόμων, οι οποίοι 

υποβαστάζονται από ισχυρούς στύλους κάτω από το Ιερό Βήμα και 

αποτελούσε το ανατολικό τμήμα του Ρωμαϊκού λουτρού. Στη 

ρωμαϊκή περίοδο ο χώρος ήταν ισόγειο και το λουτρό στο σημείο 

αυτό διώροφο, λόγω της κλίσης του εδάφους. Στην τελευταία 

ρωμαϊκή φάση το κτίσμα είχε στο κέντρο κρήνη με πέντε κόγχες, 

που πλαισιώνονταν από στοές. 

Τον 5ο αι. μετά την ίδρυση του πρώτου μεγάλου Ναού το ισόγειο 

διαμέρισμα των λουτρών ενσωματώνεται στον ήδη υπάρχοντα χώρο 

ως χώρος του Μαρτυρίου και Κρύπτη. Αρχικά στην Κρύπτη οι πιστοί 

Θεσσαλονικείς τιμούσαν τον Άγιο μέσῳ του αγιάσματος, που 

ελάμβαναν από την κρήνη στην οποία έρρεε από πηγάδι που σώζεται 

μέχρι και σήμερα βόρεια του Ιερού. Μετά τον 10ο αι. η κρήνη 

συνδέεται με το Μύρο που συνέλεγαν οι πιστοί από τις δεξαμενές της 

με διάφορα αγγεία, πήλινα, γυάλινα ή μεταλλικά. Ανάμεσά τους 

ξεχωρίζουν τα «κουτρούβια», μολύβδινα μικρά δοχεία στο σχήμα 

παλαιοχριστιανικών ευλογιών. Το Μύρο το φύλαγαν και σε περίοπτα 

φυλακτά ή κιβωτίδια από πολύτιμα μέταλλα, που επέτρεπαν τη 

μεταφορά του σε μακρινές χώρες. Η εξάπλωση που είχαν τα 

αντικείμενα αυτά στον χριστιανικό κόσμο υπήρξε μεγάλη, γεγονός 

που φανερώνει τη διάδοση της τιμής του Αγίου. 

 

Εικόνα 24: Η είσοδος της κρύπτης 
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Εικόνα 25: Το εσωτερικό του ναϊδρίου              Εικόνα 26: Το κιβώριο της κρύπτης 

της κρύπτης 

 

Στον χώρο της Κρύπτης υπάρχει και Παρεκκλήσιο με διάτρητο 

άνοιγμα στην ανατολική κόγχη του. Στους παλαιοχριστιανικούς 

χρόνους επικοινωνούσε με την κρήνη του αγιάσματος, αλλά και με 

το ιερό του Ναού. Πιθανότατα είναι και ο τόπος όπου ακριβώς 

εμαρτύρησε ο Άγιος. Στο κεντρικό μέρος της Κρύπτης, στον 

ημικυκλικό χώρο της αψίδος και σε μικρή απόσταση από τον 

ρωμαϊκό τοίχο με τις πέντε κόγχες προσετέθη διάδρομος με 

ημικυκλικό Κιβώριο, που φράσσεται με θωράκια με σταυρούς επάνω 

σε χαμηλή και ανάγλυφη βάση, η οποία έφτανε αρχικώς μέχρι των 

εκατέρωθεν αρχαίων τοίχων της αψίδος, αποκλείοντας έτσι 

ολόκληρο τον τοίχο με τις κόγχες. Η βάση αυτή στον νότιο διάδρομο 

διακόπτεται σε μικρή απόσταση από τον τοίχο της αψίδος. Πιθανώς 

υπήρχε εκεί αρχικώς πύλη, διότι  στο άκρον της βάσης παρατηρείται 

τριγωνική λάξευση. Το Κιβώριο αποτελεί και τον χώρο όπου έρρεε το 

αγίασμα και το μύρο, το οποίο εξήρχετο, όπως αναφέρεται στις 

ιστορικές πηγές και τους εγκωμιαστικούς λόγους προς τιμήν του 

Μεγαλομάρτυρος, από τις πληγές του παναγίου σώματός του. Αυτό 

αποδεικνύεται και από τις σωληνώσεις και τους υδαταγωγούς που 

διακλαδίζονται δεξιά και αριστερά στις δεξαμενές, οι οποίες 

διέρχονται κάτω από το ιερό του Ναού, ξεκινώντας από το φρέαρ και 
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καταλήγοντας στη μικρή μαρμάρινη φιάλη, η βάση της οποίας 

φαίνεται ακόμη έμπροσθεν του Κιβωρίου. Το Κιβώριο αποτελείται 

από επτά κιονίσκους, που βαστάζουν υψηλομέτωπα ανάγλυφα 

μαρμάρινα τόξα. 

 

Εκατέρωθεν της δεξαμενής του Κιβωρίου προστέθηκαν θωράκια, 

ώστε να δημιουργηθούν τρεις κλειστοί χώροι, όπως βρέθηκαν κατά 

την αποχωμάτωση της Κρύπτης. Οι ιδιαίτερες συνθήκες του χώρου 

δεν επέτρεπαν την προέκταση του ναού προς ανατολάς, με 

αποτέλεσμα ο τάφος του Αγίου να μην μπορεί να συμπέσει εντός του 

κυρίως Ναού, της μεγάλης βασιλικής του Λεοντίου, αλλά εντός του 

Ιερού Βήματος, κάτω από την Αγία Τράπεζα. Πιθανότατα για λόγους 

λειτουργικότητας του χώρου, για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των 

πιστών που ήθελαν να προσκυνούν τον τάφο του Μάρτυρος και 

ένεκα της αρχαίας παράδοσης της ανατολικής Εκκλησίας σε 

παρόμοιες περιπτώσεις, όπως συνέβη με τον τάφο του Αποστόλου 

Βαρνάβα της Κύπρου και του Αγίου Βαβύλα, ο οποίος μεταφέρθηκε 

από την Αντιόχεια στη Δάφνη, ο τάφος του Αγίου Δημητρίου 

μεταφέρθηκε στον νέο Ναό προς το κέντρο, εντός αργυράς 

λάρνακος, εις το αργυρούν Κιβώριον, το οποίο ευρίσκετο «πρὸς τοῖς 

λαοῖς πλευροῖς». Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας η Κρύπτη 

καταχώνεται και ξαναβρίσκεται μετά την πυρκαγιά του 1917, οπότε 

και ακολουθεί η αναστήλωσή της. 

 

 

4. Ψηφιδωτά 
 

4.1 Ο Άγιος Δημήτριος με τους Κτίτορες (7ος αιώνας) 

  

Στον πεσσό στη νότια - δεξιά πλευρά του ιερού βήματος είναι το 

ψηφιδωτό με τους κτίτορες, έναν εκκλησιαστικό και έναν πολιτικό 

άρχοντα. Κάτω υπάρχει η επιγραφή: "Κτίστας θεωρείς του 
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πανένδοξου δόμου εκείθεν ένθεν μάρτυρος Δημητρίου, του 

βάρβαρον κλύδωνα βαρβάρων στόλων μετατρέποντος και πόλιν 

λυτρουμένου" (Τους ιδρυτές βλέπεις του πανένδοξου ναού απ' το 

ένα κι απ' το άλλο μέρος του μάρτυρα Δημητρίου, που διώχνει 

μακριά το βάρβαρο πλήθος των βαρβαρικών στόλων και λυτρώνει 

την πόλη). Τα πρόσωπα των κτιτόρων είναι ο Έπαρχος του 

Ιλλυρικού Λέων και ο αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ιωάννης, στα 

χρόνια των οποίων κτίσθηκε και ανακαινίσθηκε ο ναός μετά από την 

καταστροφή του, από την πυρκαγιά τον 7ο αιώνα. 

 

 

Εικόνα 27: Ο Άγιος Δημήτριος με τους κτίτορες 

 

 

4.2 Ο Άγιος Δημήτριος με ένα Διάκονο (7ος αιώνας) 

 

Βρίσκεται στον δεξιό πεσσό του ιερού βήματος από την πίσω πλευρά 

- ανατολικά. Παριστάνει τον Άγιο Δημήτριο με το δεξί χέρι πάνω 

στον ώμο του κληρικού, που πιθανόν είναι ο διάκονος του ναού, και 

το αριστερό σε στάση προσευχής. Η επιγραφή που βρίσκεται στο 

κάτω μέρος του ψηφιδωτού αναφέρει χαρακτηριστικά: "Πανόλβιε 

του Χριστού μάρτυς φιλόπολις φροντίδα τίθει και πολιτών και ξένων" 
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(Μακάριε Μάρτυρα του Χριστού, που αγαπάς την πόλη σου, φρόντιζε 

και τους πολίτες της και τους ξένους). 

 

Εικόνα 28: Ο Άγιος Δημήτριος με ένα διάκονο 

 

 

 

4.3 Ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγγελος (5ος αιών) 
 
  

Από την πίσω ακριβώς πλευρά του τοίχου, που βρίσκεται ο τάφος 

του Λουκά Σπανδούδη, υπάρχει ψηφιδωτό όπου εικονίζεται άγγελος 

Κυρίου μέσα σε πολύχρωμο ουρανό ο οποίος σαλπίζει βλέποντας τον 

Άγιο Δημήτριο που στέκει κάτω όρθιος ντυμένος με υπατική 

χλαμύδα. Πλάι στον Άγιο διακρίνεται ορεινό τοπίο και δεξιότερα και 

πιο πάνω φτερά άλλων αγγέλων. 
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Εικόνα 29: Ο Άγγελος και ο Άγιος Δημήτριος 

 

4.4 Προσφορά παιδιών στον Άγιο Δημήτριο (5ος 
αιών.) 
 

Βρίσκεται πίσω ακριβώς, στη δυτική πλευρά του νοτίου κλίτους και 

παριστάνει τον Άγιο Δημήτριο μπροστά στο Κιβώριο με τα χέρια 

υψωμένα σε προσευχή. Δεξιά μία γυναίκα οδηγεί στον Μάρτυρα ένα 

παιδί κρατώντας το από τους ώμους, ενώ αυτό απλώνει τα χέρια του 

προς τον Άγιο. Είναι θαυμάσιο ψηφιδωτό του 5ου αιώνα. 

  

 

 

 

Εικόνα 30: Προσφορά παιδιών στον Άγιο Δημήτριο 
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4.5 Ο Άγιος Δημήτριος με τέσσερις κληρικούς (5ος-

7ος αιών) 
 

 

Δίπλα στον μαρμάρινο τάφο του Λουκά Σπανδούνη βρίσκεται το 

ψηφιδωτό που εικονίζει τον Άγιο Δημήτριο ανάμεσα σε τέσσερις 

κληρικούς που κρατούν ευαγγέλια. Τα πρόσωπα του Αγίου και των 

δύο κληρικών που είναι πλησιέστερα σ'αυτόν, όπως και το κάτω 

μέρος όλων, έχουν καταστραφεί. Χρονολογείται μεταξύ 5ου και 7ου 

αιώνα. 

                                                                         

 

Εικόνα 31: Προσφορά παιδιών στον Άγιο Δημήτριο 

 

 

 

 

 

4.6  Το ψηφιδωτό του Άγιου Γεώργιου με τα δύο 
παιδιά (7ος αιών.) 
 
Πάνω ακριβώς από το πηγάδι του αγιάσματος, στον πεσσό, είναι το 

ψηφιδωτό που εικονίζει τον Άγιο Γεώργιο με δύο παιδιά. Τα παιδιά, 

που είναι ντυμένα με χλαμύδα και δείχνουν αρχοντική καταγωγή, 

απλώνουν σε ικεσία τα χέρια τους που είναι σκεπασμένα με τα 

ενδύματά τους. Το ψηφιδωτό είναι του 7ου αιώνα. 
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Εικόνα 32: Ο Άγιος Δημήτριος με τα δύο παιδιά 

 

4.7 Ο Άγιος Δημήτριος δεόμενος (7ος αιών.) 
 
 
Από την πίσω πλευρά του πεσσού του ιερού βήματος, στο ψηφιδωτό, 

παριστάνεται ο Άγιος Δημήτριος προσευχόμενος. Το κάτω μέρος του 

προσώπου και το επάνω του σώματος έχουν καταστραφεί. Κάτω 

υπάρχει η επιγραφή "Υπέρ ευχής ού οίδεν ο Θεός το όνομα". 

 

 

Εικόνα 33: Ο Άγιος Δημήτριος δεόμενος 
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4.8 Η Θεοτόκος και ο Άγιος Θεόδωρος (7ος αιών.) 

 

 

Στο πεσσό που βρίσκεται βόρεια - αριστερά του ιερού βήματος 

υπάρχει το ψηφιδωτό που εικονίζει την Παναγία στραμμένη δεξιά και 

απέναντί της στρατιωτικό άγιο σε στάση προσευχής. Η Παναγία έχει 

το αριστερό χέρι σε προσευχή και με το δεξί κρατάει ανοιχτό 

ειλητάριο με την επιγραφή: "Δέησις. Κύριε ο Θεός, εισάκουσον της 

φωνής της δεήσεώς μου, ότι υπέρ του κόσμου δέομαι". Από πάνω 

προβάλλεται ο Χριστός από το ημικύκλιο του ουρανού απλώνοντας 

το δεξί χέρι, από το οποίο μία ακτίνα κατευθύνεται προς τη Θεοτόκο. 

Ο προσευχόμενος άγιος πρέπει να είναι ο Άγιος Θεόδωρος ο 

Στρατηλάτης. Κάτω από την εικόνα υπάρχει η επιγραφή: "Ο εν 

ανθρώποις απελπισθείς παρά δε της σης δυνάμεως ζωοποιηθής 

ευχαριστών ανεθέμην. Κλήμης". 

 

 

 

Εικόνα 34: Η Θεοτόκος και ο Άγιος Θεόδωρος 

 

 

 



30 
 

5. Τοιχογραφίες 

 

5.1 Η Δέηση 

 

Στη μικρή κόγχη (δεξιά του Τ. Προδρόμου) που έχει ανοιχθεί στον 

τοίχο της αψίδος υπάρχει παλαιά τοιχογραφία που παριστάνει τα τρία 

πρόσωπα της Δεήσεως:τον Χριστό, την Παναγία και τον Τίμιο 

Πρόδρομο. 

 

 

Εικόνα 35: Η Δέηση 
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5.2 Ο Χριστός Ένθρονος (14ος αιών) 

 

Κάτω ακριβώς, από το ψηφιδωτό του Αγίου Σεργίου, υπάρχει 

τοιχογραφία που παριστάνει τον Χριστό ένθρονο, βαστάζοντα 

ανοιχτό Ευαγγέλιο. Η επιγραφή αναφέρει "Αντιφωνητής". 

 

 

 

Εικόνα 36: Ο Χριστός ένθρονος 
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5.3 Ο Όσιος Λουκάς (12ος αιών) 

 

Στο ίδιο κλίτος, στον πεσσό που βρίσκεται πίσω ακριβώς από τον 

δεσποτικό θρόνο, σώζεται σε άριστη κατάσταση η ολόσωμη 

παράσταση του Οσίου Λουκά σε υπερφυσικό μέγεθος. Ο Άγιος, 

ντυμένος το μοναχικό σχήμα, στέκεται με τα χέρια μπροστά στο 

στήθος σε στάση προσευχής. 

 

 

Εικόνα 37: Ο Όσιος Λουκάς 
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5.4 Οι Τοιχογραφίες 

 

Απέναντι, στο δεξιό μέρος του ναού, στο νότιο τοίχος, ανάμεσα στα 

δίλοβα παράθυρα σώζονται τμήματα τοιχογραφημένων αγίων. 

Ανάμεσα στο τοξωτό και το τελευταίο παράθυρο του ίδιου τοίχου, 

ανατολικότερα, βρίσκεται ιστορική τοιχογραφία που παριστάνει 

θριαμβευτική είσοδο αυτοκράτορα σε πόλη. Πιθανολογείται, ότι 

πρόκειται για την είσοδο του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Β' στη 

Θεσσαλονίκη. Ο ζωγραφικός διάκοσμος, γενικότερα, 

αντιπροσωπεύεται από έργα διαφόρων περιόδων και φάσεων της 

βυζαντινής τέχνης. 

 

 

 

Εικόνα 38: Οι Τοιχογραφίες 
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