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Εισαγωγθ 
Θ Κεςςαλονίκθ, θ πόλθ του Καςςάνδρου, ιταν ο ςθμαντικότεροσ ςτακμόσ ςτθ 

ρωμαϊκι Εγνατία οδό.Θ πόλθ αναπτφχκθκε και πολιτικά και ςτρατιωτικά και 
οικονομικά, ζγινε θ «πρϊτθ μετά τθν πρϊτθ πόλισ». 

Θ μετάβαςθ τθσ Κεςςαλονίκθσ από τθν ειδωλολατρεία ςτον χριςτιανιςμό 
ξεκίνθςε πολφ νωρίσ. Οι Κεςςαλονικείσ είχαν τθν τφχθ να γνωρίςουν το κιρυγμα του 
ίδιου του Αποςτόλου Ραφλου και να ενιςχυκοφν ςτθν πίςτθ με τισ επιςτολζσ του. 

Στα χρόνια των Ραλαιολόγων (13οσ-15οσ) θ Κεςςαλονίκθ,ςφμφωνα με ιςτορικζσ 
μαρτυρίεσ, είχε πλικοσ μοναςτθριϊν ("ςθκϊν").Ιταν θ εποχι που οι Ραλαιολόγοι 
προςπακϊντασ να διατθριςουν τθν ενότθτα του κράτουσ τονϊνουν με ηιλο το 
κρθςκευτικό αίςκθμα του λαοφ. 

Λδιαίτερθ φροντίδα προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι εκδιλωςε θ αυτοκράτειρα Άννα 
Ραλαιολογίνα,που  εγκαταςτάκθκε ςτθ Κεςςαλονίκθ το 1351,μετά τθν επικράτθςθ και 
τον κρίαμβο του"θςυχαςμοφ",του οποίου θγοφνταν ο μθτροπολίτθσ Κεςςαλονίκθσ 
Γρθγόριοσ Ραλαμάσ. 
 

Η μονθ Βλατάδων θ Τσαοφς μοναστθρι 
 

Μαηί με τον Ραλαμά,ιρκαν τότε ςτθν πόλθ και οι  μοναχοί Δωρόκεοσ και Μάρκοσ 
Βλατισ.Αυτά τα δφο αδζλφια γίνονται οι ιδρυτζσ τθσ Ρατριαρχικισ και Σταυροπθγιακισ 
μονισ Βλατάδων μεταξφ του 1351 και 1371.Το όνομα τθσ λοιπόν αποδίδεται ςτουσ 
ιδρυτζσ τθσ αλλά κατά τθν Τουρκοκρατία, θ ονομαςία«Τςαοφσ Μοναςτιρι» τθ ςυνδζει 
με τον Τςαοφσ Μπζθ που ζχτιςε το 1431 τον ομϊνυμο πφργο ςτο Επταπφργιο και 
ευεργζτθςε τθ μονι.  

Αρχικά θ μονι αφιερϊκθκε ςτο Χριςτό Ραντοκράτορα,ενϊ ςιμερα τιμάται ςτθ 

Μεταμόρφωςθ του Σωτιροσ.(6θ Αυγοφςτου) 

Από το βυηαντινό ςυγκρότθμα ςιμερα ςϊηεται μόνο το κακολικό που είναι 

ρυκμοφ ςταυροειδοφσ με τροφλλο.Στθν αρχικι μορφι του ανικουν ο κυρίωσ ναόσ με 

το ιερό βιμα,το νότιο παρεκκλιςι,αφιερωμζνο ςτουσ κορυφαίουσ αποςτόλουσ Ρζτρο 

και Ραφλο και το μεγαλφτερο μζροσ τθσ νότιασ ςτοάσ. 

Το υπόλοιπο περίςτωο αποτελεί προςκικθ του 1801,ενϊ το νεοκλαςικό πρόπυλο 

και θ ανοιχτι νότια ςτοά προςτζκθκαν το 1907. Τα υπόλοιπα κτίςματα ςτθν αυλι του 

αποτελοφν προςκικεσ του 20ου αιϊνα (θγουμενείο, ςκευοφυλάκιο, ναΐςκοσ 

Κοιμιςεωσ Κεοτόκου, Ρατριαρχικό Μδρυμα Ρατερικϊν Μελετϊν). 

Εςωτερικά ο ναόσ κοςμικθκε με τοιχογραφίεσ που χρονολογοφνται ςτο διάςτθμα 

1360-1380.Το ςφυροκόπθμα των τοιχογραφιϊν δείχνει ότι για κάποιο άγνωςτο 

διάςτθμα περιιλκε ςτα χζρια των Οκωμανϊν το 1387.Ρικανά αυτό όμωσ να κράτθςε 

για λίγο αφοφ όλα μαρτυροφν τθν ςυνεχι λειτουργία τθσ μονισ. 



Στον τροφλο δεςπόηει ο Ραντοκράτορασ,ςτα τόξα του κυρίωσ ναοφ διατθροφνται 

αποςπαςματικά ςκθνζσ του Δωδεκαόρτου και ςτουσ τοίχουσ μορφζσ αςκθτϊν και 

μοναχϊν αγίων. 

Στον νάρκθκα διατθροφνται θ Βάπτιςθ και οι «Τρεισ Ραίδεσ εν τθ καμίνω»,επίςθσ 

παριςτάνονται ςτρατιωτικοί άγιοι.Δφο παραςτάςεισ του Γρθγορίου Ραλαμά, 

επιβεβαιϊνουν τθ ςτενι ςχζςθ τθσ μονισ με το κίνθμα του Θςυχαςμοφ. 

Απζναντι από τθν είςοδο του κακολικοφ βρίςκεται το Σκευοφυλάκιο και νότια το 

Θγουμενείο. Νοτιοδυτικά τθσ μονισ βρίςκεται το παρεκκλιςιο τθσ Κοιμιςεωσ τθσ 

Κεοτόκου.Στο προαφλιο υπάρχει κρινθ με τθν καρκινικι γραφι «Νίψον ανομιματα μθ 

μόναν όψιν» και το βιβλιοπωλείο.Υπάρχει επίςθσ υδατοδεξαμενι όπου ζφτανε το νερό 

από το Χορτιάτθ και φδρευε τθν πόλθ από τθ βυηαντινι εποχι.  

Στο ςκευοφυλάκιο τθσ μονισ φυλάςςονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Γρθγορίου 

του Κεολόγου,Αγ.Ακαναςίου,Λωάννου του Ρζρςου,Μοδζςτου και Αναργφρων. 

Επίςθσ θ μονι διατθρεί πλοφςια ςυλλογι βυηαντινϊν και μεταβυηαντινϊν 
εικόνων,αλλά και πλικοσ βυηαντινϊν και μεταβυηαντινϊν χειρογράφων,περί τα 
100,μερικά των οποίων μοναδικά ςτο είδοσ τουσ. 

Ζνα από τα αξιολογότερα κειμιλια τθσ Μονισ είναι το Καυκίον θ άγιον Ροτιριον 

ι άλλωσ Αγιόκουπα, το οποίο κατά παράδοςθ ιταν το Αγιον Ροτιριον του Μυςτικοφ 

Δείπνου.Τα καφματα που ζγιναν κατά τθν τζλεςθ αγιαςμοφ με τθ χριςθ τθσ 

Αγιόκουπασ τθν ζκαναν ξακουςτι ςτθ Κεςςαλονίκθ και τα περίχωρά τθσ. 

Στο ξενϊνα τθσ Μονισ ςιμερα φιλοξενοφνται ξζνοι Ορκόδοξοι ςπουδαςτζσ,που 

φοιτοφν ςτθ Κεολογικι Σχολι του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ ςε 

προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν ι μακαίνουν τθν ελλθνικι 

γλϊςςα προκειμζνου να μεταφράςουν τα ιερά κείμενα ςτθ γλϊςςα τουσ. 

Το 1965 το Οικουμενικό Ρατριαρχείο τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ προχϊρθςε ςτθν 

ίδρυςθ του Ρατριαρχικοφ Λδρφματοσ Ρατερικϊν Μελετϊν.Ζνα πλικοσ δραςτθριοτιτων 

κάνουν το ίδρυμα αυτό μοναδικό: θ φωτογράφιςθ των χειρογράφων του Αγίου Προυσ 

κακϊσ και των χειρογράφων άλλων μονϊν,θ ςυνζχιςθ τθσ ζκδοςθσ του επιςτθμονικοφ 

περιοδικοφ "Κλθρονομία", θ ζκδοςθ κεολογικϊν δοκιμίων και λειτουργικϊν 

κειμζνων,κακϊσ και θ διοργάνωςθ ςυνεδρίων και διαλζξεων. 

Μονθ Λατόμου – Ναός οσίου Δαβίδ 

Νοτιοδυτικά κοντά ςτθ μονι Βλατάδων,διαςϊηεται το παλαιοχριςτιανικό 
παρεκκλιςι του Οςίου Δαβίδ,που είναι το κακολικό τθσ Μονισ Λατόμου.Θ Μονι 
ςιμερα δεν λειτουργεί αλλά ο ναόσ αυτόσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτα μνθμεία 



παγκόςμιασ κλθρονομιάσ τθσ UNESCO,λόγω τθσ μοναδικισ αρχαιολογικισ και ιςτορικισ 
του αξίασ. 

Ο ναόσ ανικει ςτα τζλθ του 5ου–αρχζσ 6ουαιϊνα και θ προςωνυμία«του 
Λατόμου»ι«των Λατόμων»οφείλεται ςτα λατομεία πζτρασ που υπιρχαν ςτθν περιοχι.  
Ιταν αφιερωμζνοσ ςτο Χριςτό Σωτιρα και κατά άλλουσ ςτον προφιτθ Ηαχαρία.Με τθ 
μονι ςυνδζκθκε και ο όςιοσ Δαβίδ ο Δεντρίτθσ που αςκιτευςε ςτθν περιοχι τθσ Άνω 
πόλθσ. Από το 1921 ο ναόσ είναι αφιερωμζνοσ ςϋαυτόν. 

Ο ναόσ κτίςτθκε πάνω ςτθ κζςθ ρωμαϊκοφ λουτροφ. Στθν αρχικι του μορφι 
αποτελοφςε ζνα τετράγωνο κτίριο με κόγχθ ςτα ανατολικά και μζςα ςτο τετράγωνο 
ςχθματιηόταν ιςοςκελισ ςταυρόσ από τζςςερα μικρά διαμερίςματα ςτισ γωνίεσ.Το 
κτιριο διζκετε επίςθσ τροφλο,ο οποίοσ μετζπειτα αντικαταςτάκθκε από κεραμωτι 
ςτζγθ. 

Τθν ίδια εποχι φιλοτεχνικθκε και το περίφθμο και μοναδικό ψθφιδωτό τθσ 
αψίδασ με χριματα μιασ ανϊνυμθσ γυναίκασ που ςφμφωνα με τθν παράδοςθ ιταν θ 
κόρθ του Μαξιμιανοφ,Κεοδϊρα που ιταν κρυπτοχριςτιανι.Το ψθφιδωτό καλφφκθκε 
με δζρμα βοδιοφ για να μθν γίνει αντιλθπτό από τον πατζρα τθσ.Αργότερα ςτθν εποχι 
τθσ Εικονομαχίασ, το εξαιρετικό ψθφιδωτό και πάλι καλφπτεται για να αποκαλυφκεί με 
το τζλοσ του 9ου αιϊνα.  

Τελευταία χρειάςτθκε να προςτατευτεί τον 16ο αιϊνα όταν με τθν Τουρκοκρατία 

μετατράπθκε ςε τηαμί με τθν επωνυμία «Σουλουτςά τηαμί» (μοναςτιρι του 

νεροφ),λόγω προχπάρχουςασ πθγισ ςτθν περιοχι. 

Το ψθφιδωτό,ζνα από τα ςθμαντικότερα τθσ παλαιοχριςτιανικισ τζχνθσ, 

απεικονίηει το 'Οραμα του προφιτθ Λεηεκιιλ. Ο Χριςτόσ ςε νεαρι θλικία,¨αγζνειοσ¨ 

κακιςμζνοσ ςε ουράνιο τόξο μζςα ςε ελλειψοειδι δόξα,περιβάλλεται από τα τζςςερα 

ςφμβολα των Ευαγγελιςτϊν.Στα πόδια του ρζουν οι ποταμοί του Ραραδείςου που 

καταλιγουν ςτον ποταμό Λορδάνθ.Στα δφο άκρα τθσ ςφνκεςθσ παριςτάνονται οι 

προφιτεσ Λεηεκιιλ και Αβακκοφμ. 
Στα μζςα του 12ου αιϊνα ο ναόσ επιςκευάηεται και ανακαινίηεται με 

τοιχογραφίεσ υψθλισ ποιότθτασ.Διατθρικθκαν θ Γζννθςθ,θ Βάπτιςθ,τμιμα τθσ 
Υπαπαντισ και τθσ Μεταμόρφωςθσ ςτθ νότια καμάρα.Στισ αρχζσ του 14ου αιϊνα, 
ανάγονται οι παραςτάςεισ τθσ Βαϊοφόρου,τθσ Ρροςευχισ του Λθςοφ και τθσ Ραναγίασ 
του Ράκουσ ςτον ανατολικό τοίχο τθσ βόρειασ καμάρασ. 

Γενικά,θ ςθμερινι ταπεινι εκκλθςία μποροφμε να ποφμε ότι διατθρεί ζναν από 
τουσ ςθμαντικότερουσ ψθφιδωτοφσ και τοιχογραφικοφσ διακόςμουσ τθσ 
παλαιοχριςτιανικισ και βυηαντινισ τζχνθσ ςτον ορκόδοξο κόςμο.  

Σασ ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ. 
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